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شكر وعرفان
َّتِي َأنْعَمْتَ عََليَّ وَعََلى وَالِدَيَّ وََأنْ َأعْمََل صَالِحًا   ﴿رَبِّ َأوِْزعْنِي َأنْ َأشُْكرَ نِعْمََتكَ ال

﴾سورة النمل اآلية 9. َترَْضاهُ وََأدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَِك الصَّالِحِنيَ
والتقدير  االحرتام  وبالغ  الشكر  بعظيم  أتقدم  باجلميل  وعرفانًا  مني  وفاًء 
يمدين  يزال  وما  كثريًا،  أجهدته  الذي  احلكيم  الدكتور حسن عيسى  ألستاذي 
بتوجيهاته السديدة، إذ وجدت فيه روحًا عالية، وصدرًا رحبًا، مما أتاح يل فرصة 

الوصول إىل إكامل كتايب.

ناجي  اجلبار  عبد  الدكتور  لألستاذ  امتناين  وعظيم  شكري  خالص  وُأقدم 
الذي أفادين باملعلومات والتوجيهات الصائبة والدقيقة فله مني عظيم الشكر 

وجزيل الثناء.

والُبدَّ من أن أشكر أستاذنا الدكتور الشيخ حسن كريم الربيعي الذي اهتم 
كليًا بموضوعي وواكبه حتى هنايته فله مني عظيم الشكر وجزيل الثناء.

والذي أرجوه أن اليفوتني تقديم الشكر واالمتنان لكل من أعارين كتابًا، 
وبذل جهدًا يف سبيل إكامل هذا الكتاب.

النجف  يف  العامة    احلسن  اإلمام  مكتبة  إىل  اخلالص  شكري  وُأقدم 
األرشف، سائاًل اهلل العيّل القدير أن يوفق اجلميع خلدمة العلم واملعرفة. 

         املؤلف 



قائمة املخترصات
واملصطلحات الواردة يف الكتاب

معناهاملخترصمعناهاملخترص
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))كلمة تفضل هبا فضيلة األستاذ الدكتور حسن عيسى احلكيم 
حول الكتاب((

علم الرجال يف أسسه املعرفية واملنهجية
األستاذ الدكتور حسن احلكيم

 تعد الكتابة يف علم الرجال عند اإلمامية يف مقدمة العلوم أمهيًة الرتباطها 
الوثيق باحلديث الرشيف، وإن حتديد الكتابة يف علم الرجال من القرن اخلامس 

اهلجري يضاعف من األمهية.

 وهذا مما دفع الباحث الشيخ عيل غانم اخلوض فيهام للحصول عىل شهادة 
املاجستري، فإنه وقف عىل عاملقة علم الرجال اإلماميني وتعمق يف دراسة كتبهم 
مؤلفات  زالت  وما  الرجال،  علم  يف  للباحثني  أساسية  مصادر  أصبحت  التي 
وعليها  اإلمامي،  الفكر  مقدمة  يف  الطويس  والشيخ  النجايش  والشيخ  الكيش 
كثريًا  وإن  والتعديل،  اجلرح  مصطلحات  وفق  الرواة  مواقع  حتديد  يف  املرتكز 
القرن اخلامس اهلجري تستند  بعد  الصادرة  الرجالية عند اإلمامية  الكتب  من 
عىل املوروث الرجايل وفق التسلسل الزمني وصوالً لتالميذ األئمة، وقد 
حاول الشيخ عيل غانم يف رسالته اإلحاطة هبذا املوضوع قدر اإلمكان للوصول 
إىل احلصيلة العلمية يف دراسة مناهج الرجاليني األوائل يف الفكر اإلمامي، وهو 
يف هذا اجلانب سوف يسد فراغًا يف البحث الرجايل يف شقيه اجلامعي واحلوزوي، 



والبد من أن تتوسع قاعدة الدراسة الرجالية وفق املراحل التأرخيية، لكي يقف 
القارىء عىل حقيقية النصوص من حيث الصحة والضعف وفق قواعد النقد 
الروايات، ألننا  ببعض  التي أحبطت  الظن والشبهات  العلمي، واالبتعاد عن 
اإلمامي  بالفكر  حلق  وما  القاطعة،  العلمية  احلقيقية  إىل  للوصول  نسعى  اليوم 
من تضييق وهتميش، وما أضافته السلطات احلاكمة من نصوص تعزز مواقعهم 
السياسية، وهذا مما دفع علامء احلديث وعلامء الرجال وضع معايري علمية لتقييم 
بعيدة عن  دقيقة  بمنهجية علمية  دراستها  إال  املعارص  الباحث  فام عىل  الرواة، 
يف  واسعة  مساحة  ذات  واالختالف  الوضع  حصيلة  ألن  العقائدي؛  االنتامء 
))علم  بعنوان  الشيخ عيل غانم  الباحث  املوروث اإلسالمي، وجاءت رسالة 
((إلنارة  إنموذجًا  اهلجري  اخلامس  القرن  تطوره  مراحل  يف  دراسة  الرجال 
األوائل  الــرواد  لعرص  التالية  العصور  يف  الرجال  علم  يف  للباحثني  الطريق 
وصوالً إىل القرن اخلامس اهلجري، وما قدمه علامء اإلمامية من جهود علمية 
فإن هناك مؤلفات ال حرص هلا  املعارصة،  الزمنية حتى حياتنا  بعد هذه احلقبة 
وهذا  علمية،  منهجية  دراسة  إىل  وحتتاج  اهلجري،  اخلامس  القرن  بعد  كتبت 
يؤثر عىل اتساع آفاق العلم عرب احلقب التأرخيية، ونأمل من املؤسسات اجلامعية 
واحلوزوية توجيه طالهبا إىل دراسة املوروث الكبري من علوم احلديث والرجال 
عند اإلمامية، وفق اهلل تعاىل العاملني الساعني خلدمة الرتاث إنه نعم املوىل ونعم 

النصري. 



بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة

واملرسلني  األنبياء  وباعث  أمجعني  اخلالئق  بارئ  العاملني  رّب  هلل  احلمُد 
والسالم  الصالة  ثم  وتعاىل،  تبارك  النجوى  فشهد  وَقُرب  ُيرى  فال  َبُعد  الذي 
عىل أرشف خلقه وبريته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد املؤيد 
والرسول املسدد املصطفى األجمد املحمود األمحد حبيب إله العاملني أيب القاسم 
اهلل  املعصومني، وريض  الطاهرين  الطيبني  بيته  أهل  عليه وعىل  اهلل  حممد صىل 

سبحانه وتعاىل عن رواتنا الراشدين َنَقَلِة األحاديث عن السادة اهلادين.

وبعد:

بحيث ال  اإلسالمي  الترشيع  الرشيفة مصدرًا من مصادر  نة  السُّ كانت  ملا 
يتكامل إال هبا وال يمكن معرفة تفاصيل الترشيع اإلسالمي إال بوساطتها كان 
بعلم  اهتموا  لذا  عليها  يعرض  وعام  أحواهلا  عن  البحث  من  للمحدثنّي  البد 
الرجال من بني العلوم اإلسالمية األخرى ألمهية موضوعه، وخطورة النتائج 
املرتتبة عليه؛ ألنَّ معرفة الرواة وأحواهلم وطبقاهتم التي يتوقف عليها تصحيح 
أسانيد األحاديث أو تضعيفها، هي مجيعًا تعتمد عليه، وهذا أمر بالغ األمهية لذا 

نرى أنه قد حظي باألولوية من بني العلوم اإلسالمية األخرى.
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القرن  يف  اإلمامية  عند  املعتمدة  الرجالية  الكتب  عن  البحث  وسيكشف 
شيوخ  من  وغريمها  والطويّس  النجايّش  رجال  قوامها  التي  اهلجري  اخلامس 
الكتب  لدراسِة  حماولٍة  يف  احلروف  عىل  النقاط  يضع  مما  وهذا  الكبار  اإلمامية 
خالل  من  والقوة  الضعف  حاالت  عىل  والوقوف  منهجيًة  دراســًة  الرجالية 

مصطلحات اجلرح والتعديل.

عىل  اطلعت  وقد  اإلمامي  الفكر  أعالم  بعض  املوضوع  هذا  تناول  وقد 
دراسات  كتب  ما  عىل  زدت  وقد  أكاديمية  منهجية  بدراسة  وقمت  كتاباهتم 
للوقوف  له من أمهية كربى  ملا  الرجال  الفكر اإلمامي يف علم  تناولت  جديدة 

عىل أسانيد احلديث من حيث الصحة أو عدمها.

ويتضمن هذا الكتاب متهيد وثالثة فصول وخامتة، تناول التمهيد نقطتني 
مهمتني مها:

األوىل– التعريف بعلم الرجال، وبيان موضوعه، واحلاجة إليه.

 الثانية– أول من َألَّف يف علم الرجال.

أما الفصول الثالثة من الكتاب فقد تناول الفصل األول منها أصول وقواعد 
علم الرجال عند الشيعة اإلمامية يف القرآن الكريم، والسنة الرشيفة، ومدرسة 
أهل البيت، واملصنفات الرجالية عند الشيعة قبل القرن اخلامس اهلجري.

أما الفصل الثاين فقد تناول النضوج الفكري عند الشيعة اإلمامية يف القرن 
تناول  وكذلك  الرجال  علم  ومنها  املعرفة  فروع  خمتلف  يف  اهلجري  اخلامس 
أهم املصنفات الرجالية املهمة عند الشيعة اإلمامية يف القرن اخلامس اهلجري 

ويتضمن هذا الفصل مبحثني مها:
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الشيعة  عند  الرجال  علم  انبثاق  عرص  اهلجري  اخلامس  القرن  األول- 
اإلمامية.

الثاين- املصنفات الرجالية ومؤلفوها يف القرن اخلامس. 

أما الفصل الثالث فقد تناول األصول الرجالية املعتمدة عند الشيعة اإلمامية 
يف القرن اخلامس اهلجري فإهنا ُتعد املصادر األوىل يف علم الرجال التي َيعتمدها 
بعد  فيام  الرجالية  املصنفات  أثرها واضحًا يف  إذ ظهر  الرجال واحلديث  علامء 

وقد تضمن ثالثة مباحث هي:

األول- حتليل األصول الرجالية. 

الثاين- اإلشكاالت املثارة بشأن هذه املصنفات.

الثالث- أثر هذه املصنفات يف استقرار علم الرجال عند الشيعة اإلمامية. 

والنتائج التي توصل إليها البحث.

اعتمد البحث عىل مصادر ومراجع أساسية هي:

أوال – مصادر الرجال والرتاجم والتي كانت أكثر املصادر أمهية للبحث: 

الطويس . 1 للشيخ  الكيّش  برجال  املعروف  الرجال  معرفة  اختيار  كتاب 
)ت460ه(.

كتاب الرجال البن الغضائرّي )من أعالم القرن اخلامس اهلجري(.. 2
كتاب رجال النجايّش للشيخ النجايّش )ت450 ه(.. 3
كتاب رجال الطويّس للشيخ الطويّس )ت460 هـ(.. 4
كتاب الفهرست للشيخ الطويّس )ت460 هـ(.. 5
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السادس . 6 القرن  أعالم  )من  الدين  منتجب  للشيخ  الفهرست  كتاب 
اهلجري(.

كتاب معامل العلامء البن شهر آشوب )ت 588 هـ(.. 7
كتاب الرجال البن داود احليّل )من أعالم القرن السابع اهلجري(.. 8
كتاب خالصة األقوال للعالمة احليّل )ت726 هـ(.. 9
كتاب تأسيس الشيعة للسيد حسن الصدر )ت1354 هـ(.. 10
كتاب الكنى واأللقاب للشيخ عباس القمّي )ت1359 هـ(.. 11
الطهرايّن . 12 ــزرك  ب أغــا  للشيخ  الشيعة  تصانيف  إىل  الذريعة  كتاب 

)ت1389هـ(.
كتاب طبقات أعالم الشيعة للشيخ أغا بزرك الطهرايّن )ت1389 هـ(.. 13
كتاب مصفى املقال للشيخ أغا بزرك الطهرايّن )ت1389 هـ(.. 14
كتاب معجم رجال احلديث للسيد أيب القاسم اخلوئّي )ت1413 هـ( . 15

وغريها.
وكان اعتامدي األكثر عىل الكتب الرجالية واألصول األوىل املعتمدة عند 
الشيعة اإلمامّية يف علم الرجال ألنَّ مؤلفيها رواد هذه الدراسة وهم األسبق من 
.بني الرجاليني عند اإلمامية وقد استقوا نصوصًا تقرتب من عصور األئمة

وأما مصادر الرجال وكتب األنساب والطبقات والرتاجم األخرى:

كتاب الفهرست البن النديم )ت438 هـ(.. 1
كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادّي )463 هـ(.. 2
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كتاب وفيات األعيان البن خلكان )ت681 هـ(.. 3
كتاب لسان امليزان البن حجر )ت852 هـ(.. 4
كتاب اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر )ت852 هـ( وغريها.. 5

 ثانيًا – مصادر احلديث والرواية:

كتاب الكايف للشيخ الكلينّي )ت329 هـ(.. 1
كتاب الوايف للفيض الكاشايّن )ت1091 هـ(.. 2
كتاب مالذ األخيار للشيخ حممد باقر املجليّس )1111 هـ(. . 3

ثالثًا - مصادر أصول الفقه:

كتاب العدة يف أصول الفقه للشيخ الطويّس )ت460 هـ(.

رابعًا –: مصادر كتب التفسري:

كتاب التبيان للشيخ الطويّس )ت460 هـ(.

كتاب تفسري امليزان للطباطبائّي )ت1402 هـ(.

خامسًا - مصادر كتب الدراية:

كتاب الرعاية حلال البداية يف علم الدراية للشهيد الثاين )ت965 هـ(.. 1
َداَماِد )ت1040 هـ(.. 2 كتاب الرواشح الساموية للِمريرْ
كتاب مقباس اهلداية للشيخ املامقايّن )ت1351 هـ(.. 3

سادسًا – مصادر كتب التاريخ واحلضارة اإلسالمية:

كتاب جتارب األمم ملسكويه )ت488 هـ(.. 1
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كتاب املنتظم البن اجلوزي )ت597 هـ(.. 2
كتاب الكامل يف التاريخ البن األثري )ت630 هـ(.. 3
كتاب فرج املهموم أليب القاسم بن طاووس )ت664 هـ(.. 4
كتاب البداية والنهاية البن كثري )ت774 هـ(.. 5
كتاب احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عرص النهضة يف . 6

اإلسالم آلدم متز.
كتاب احلضارة اإلسالمية خلودا بخش.. 7

الرسائل اجلامعية والكتب  املراجع فقد استفدت من بعض  سابعًا - وأما 
التي هلا صّلة بموضوعي وهي: 

عرض . 1  – اخلوئّي  القاسم  وأيب  احليّل  املطهر  ابن  بني  والتعديل  اجلرح 
2008/5/5م(  بتاريخ  األردنية  للجامعة  مقدمة  ماجستري  )رسالة   – ونقد 

لسعد بن راشد الشنفا. 
آراء ابن الغضائرّي الرجالية - دراسة حتليلية - )رسالة ماجستري مقدمة . 2

فاضل  شاكر  ملحمود  /2008م(   7  /  22 بتاريخ  الكوفة  جامعة  الفقه  لكلية 
اجلاميّل.

كتاب أصول علم الرجال للدكتور عبد اهلادي الفضيّل.. 3
كتاب الشيخ الطويّس للدكتور حسن عيسى احلكيم.. 4
كتاب الشيخ النجايّش للدكتور حسن عيسى احلكيم.. 5

يؤدي  وأن  ومفيدًا  نافعًا  الكتاب  هذا  يكون  أن  عزوجل  اهلل  من  وأرجو 
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الغرض املنشود وعساه أن يسد فراغًا يف مكتباتنا، وأخريًا أتوجه إىل العيل القدير 
يف أن أكون قد وفقت يف ماكتبه وإذا كان فيه يشء من النقص واخللل والتقصري 
فان ذلك من طبيعة عمل البرش ألنَّ الكامل هلل وحده، وآخر دعوانا أن احلمد هلل 

ربِّ العاملني. واهلل ويل التوفيق.

                                              املؤلف

                          1433هـ 2012م





التمهيد 

قبل الدخول يف صميم البحث جتدر بنا اإلشارة إىل 
نقطتني مهمتني مها:

أوالً. التعريف بعلم الرجال ، وبيان موضوعه ، 
واحلاجة إليه.

ثانيًا. أول من ألف يف علم الرجال.





أوالً. التعريف بعلم الرجال ، وبيان موضوعه ، 
واحلاجة إليه.

تعريف علم الرجال:

منهام  اثنني  ذكر  عىل  نقترص  وسوف  الرجال  لعلم  تعاريف  عدة  ُذِكــرت 
لشهرهتام ومها:

إنه ما ُوِضَع لتشخيص رواة احلديث من حيث هم كذلك ذاتًا ووصفًا . 1
مدحًا وقدحًا)1(.

التي هلا دخل يف . 2 علم ُيبحث فيه عن أحوال رواة احلديث وأوصافهم 
جواز قبول قوهلم وعدمه)2(.

رواة  أحوال  دراسة  هو  واحد،  موضوع  عند  يلتقيان  التعريفان  وهذان 
احلديث، ومن جانبني، مها:

)1( كني ، املال عيل: توضيح املقال يف علم الرجال ، حتقيق حممد حسني مولوي)قم: مركز بحوث دار 
احلديث ، 1421 هـ( ط1 ، ص29.

)2( الطهراين ، الشيخ أغا بزرك:الذريعة إىل تصانيف الشيعة)د. ط ، د.مط ، د.م ، سنة 1403 هـ( ، ج10 
ص80.
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تشخيص هوية الراوي وتعيينها باسمه ونسبه أو نسبته ، وما إىل ذلك)1(.أ. 
معرفة نعته أو وصفه الذي له عالقة ومدخلية بقبول روايته أو رفضها ، ب. 

من حيث كونه عادالً أو غري عادل ، ثقة أو غري ثقة ، ممدوحًا أو مقدوحًا ، موثقًا 
أو مفسقًا ، مضعفًا أو مهماًل أو جمهوالً)2(.

موضوعه:
ومن خالل ما تقدم من التعريف بعلم الرجال الذي تبني لنا أن موضوع 

علم الرجال، هو )أحوال الرواة( التي هي رشط يف قبول روايتهم أو رفضها.

احلاجة إليه: 
الثالث  املشايخ  مرويات  من  علامِئنا  موقف  عىل  االطــالع  خالل  ومن 
الكلينّي)ت328 هـ أو329 هـ(، و الصدوق)ت381 هـ(، والطويّس)ت460 
األحكام،  هتذيب  و  الفقيه،  حيرضه  ال  من  و  الكايف،  األربعة  كتبهم  يف  هـ( 

واالستبصار وجدناهم ينقسمون عىل قسمني:

األول. من يذهب إىل أن مرويات املشايخ الثالث يف كتبهم األربعة مقطوٌع 
بصدورها عن املعصومني وهم املدرسة األخبارية.

الثاين. من يذهب إىل أن مرويات املشايخ الثالث يف كتبهم األربعة مظنونة 
الصدور عن املعصومني وهم املدرسة األصولية.

علم  دراسة  يف  فائدة  يرى  ال  املرويات  هذه  صدور  قطعية  إىل  ذهب  فمن 

)1( الفضيل ، الدكتور عبد اهلادي: أصول علم الرجال)لبنان:مركز الغدير للدراسات والنرش والتوزيع ، 
1430 هـ -2009م ، ط2( ، ص22.

)2( الفضيل، أصول علم الرجال، ص22.
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الرجال، وكذلك ال فائدة من الرجوع إىل كتب الرجال ملعرفة قيم الرواة؛ ألن 
االستفادة منها إنام تكون بناء عىل ظنية صدورها إلثبات وثاقة الراوي، ومن ثم 

األخذ بقوله)1(.

ومن ذهب إىل ظنية صدورها يرى لزوم البحث يف علم الرجال واالجتهاد 
فيه، ومن ثم تطبيق نتائج البحث واالجتهاد عىل تقويامت الرجاليني يف كتبهم، 
الرجاليني،  تقويامت  إىل  رجوعه  خالل  من  الفقيه  أو  الباحث  ليثبت  وذلك 
عدم  أو  حجة،  خربه  ليكون  الراوي  وثاقة  من  عليها  اجتهاداته  نتائج  وتطبيق 

وثاقته فيعرض عن قبوله)2(. 

بثقة،  ليس  فيهم من  أن  يثبت  الرواة  والتتبع حلال  االستقراء   ومن خالل 
ومنهم من ُنصَّ عىل كذبه، واختالقه للحديث، فيتبني لنا عند ذلك أن مرويات 
 املشايخ الثالث يف كتبهم األربعة غري مقطوع بصدورها عن املعصومني
لذا تكون حاجتنا لدراسة علم الرجال رضورية والبدَّ منها ملن أراد االجتهاد 

واالستنباط يف األحكام الرشعية.

 ونذكر بعض األمثلة عىل قسم من الرواة الذين ثبت أهنم ليسوا بثقات وقد 
ُنصَّ عىل كذهبم واختالقهم احلديث أمثال:

1.املغرية بن سعيد العجيّل )ت119 هـ(.

الثاين  )القرن  األجدع  الكويّف  األسدّي  مقالص  بن  حممد  اخلطاب  2.أبو 
اهلجري(.

)1( ينظر: الفضيل ، أصول علم الرجال ، ص27.
)2( ن. م.
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فقد روى فيهام الكيّش قائاًل: ))حدثني حممد بن قولويه و احلسني بن احلسن 
بن بندار القمّي، قاال حدثنا سعد بن عبد اهلل، قال حدثني حممد بن عيسى بن 
أنا حارض، فقال  عبيد، عن يونس بن عبد الرمحن، أن بعض أصحابنا سأله و 
أبا حممد ما أشدك يف احلديث و أكثر إنكارك ملا يرويه أصحابنا فام الذي  يا  له 
عبد  أبا  سمع  أنه  احلكم:  بن  هشام  حدثني  األحاديث؟فقال:  َردِّ  عىل  حيملك 
اهلل  يقول ال تقبلوا علينا حديثا إال ما وافق القرآن و السنة أو جتدون معه 
شاهدا من أحاديثنا املتقدمة، فإن املغرية بن سعيد لعنه اهلل دسَّ يف كتب أصحاب 
ث هبا أيب، فاتقوا اهلل و ال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعاىل  أيب أحاديث مل حُيَدِّ
قال  و  اهلل عزَّ و جلَّ  قال  قلنا  إذا حدثنا  فإنا  آله(  و  اهلل عليه  نبينا)صىل  و سنة 
رسول اهلل)صىل اهلل عليه و آله(. قال يونس وافيت العراق فوجدت هبا قطعة 
من أصحاب أيب جعفر و وجدت أصحاب أيب عبد اهلل  متوافرين 
 فسمعت منهم و أخذت كتبهم، فعرضتها من بعد عىل أيب احلسن الرضا
فأنكر منها أحاديث كثرية أن يكون من أحاديث أيب عبد اهلل  و قال يل: إنَّ 
أبا اخلطاب كذب عىل أيب عبد اهلل لعن اهلل أبا اخلطاب، و كذلك أصحاب 
عبد  أيب  أصحاب  كتب  يف  هذا  يومنا  إىل  األحاديث  هذه  يدسون  اخلطاب  أيب 
ثنا بموافقة القرآن  اهلل ، فال تقبلوا علينا خالف القرآن، فإنا إن حتدثنا َحدَّ
ث، و ال نقول قال فالن و فالن  و موافقة السنة إنا عن اهلل و عن رسوله ُنَحدِّ
لكالم  مصادق  أولنا  كالم  و  أولنا  كالم  مثل  آخرنا  كالم  إن  كالمنا  فيتناقض 
آخرنا، فإذا أتاكم من حيدثكم بخالف ذلك فردوه عليه و قولوا أنت أعلم و ما 
جئت به فإن مع كلِّ قول منا حقيقة و عليه نورا، فام ال حقيقة معه و ال نور عليه 
فذلك من قول الشيطان. و عنه عن يونس، عن هشام بن احلكم، أنه سمع أبا 
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عبد اهلل يقول: كان املغرية بن سعيد يتعمد الكذب عىل أيب، و يأخذ كتب 
أصحابه و كان أصحابه املسترتون بأصحاب أيب يأخذون الكتب من أصحاب 
أيب فيدفعوهنا إىل املغرية فكان يدّس فيها الكفر و الزندقة و يسندها إىل أيب ثم 
يدفعها إىل أصحابه فيأمرهم أن يثبتوها يف الشيعة، فكلام كان يف كتب أصحاب 

أيب من الغلو فذاك ما دّسه املغرية بن سعيد يف كتبهم(()1(.

قائاًل:  رواتنا،  يف  بثقة  ليس  هو  من  وجود  إىل  الطويّس  الشيخ  أشار  وقد 
جال النّاقلة هلذه األخبار، َو َوثََّقت الثِّقاَت ِمنُهم،  ))أّنا َوَجدنا الّطائفة َميَّزِت الرِّ
َتمُد  َتمُد عىل حديثه وروايته، َوَمنرْ ال ُيعرْ َعَفاء، َوَفّرقوا بني َمن ُيعرْ فت الضُّ َوَضعَّ
َعىل َخرَبه، َومَدَحوا امَلمدُوَح ِمنُهم َوذّموا املذموم، وقالو ُفالٌن ُمّتهٌم يف حديثه، 
 ، وفالٌن كّذاب، وُفالٌن خمّلٌط، وفالٌن خمالٌف يف املذهب واالعتقاد، وُفالٌن واقفيٌّ
، وغرِي ذلك ِمَن الّطعون اّلتي َذَكروها، وَصنّفوا يف ذلك الُكُتب،  وفالٌن َفَطحيٌّ
ُه ِمَن الّتصانيف يف َفهارستهم، حّتى إّن واحدًا  َتثنُوا الّرجال ِمنرْ مجلة ما رَوورْ واسرْ
فه برواته. هذه عادهُتم عىل قديم الوقت  منهم إذا أنكر حديثًا َنَظَر يف إسناده وَضعَّ

وحديثه ال َتنرَْخِرم(()2(.

آل  أخبار  رشح  يف  العقول  )مــرآة  كتاب  أمثال  إىل  الرجوع  خالل  ومن   
الشيخ حممد  تأليف  األخبار(  هَترِْذيِب  ِم  َفهرْ األخيار يف  كتاب)مالذ  و  الرسول( 
باقر املجليس)ت1111 هـ( يقف الباحث عىل أمثلة وشواهد من اشتامل الكتب 

، حتقيق جواد  الكيش  املعروف برجال  الرجال  أبو جعفر حممد بن احلسن:اختيار معرفة   ، الطويس   )1(
التابعة جلامعة املدرسني ، 1427 هـ( ، ص 194 ،  القيومي االصفهاين)إيران:مؤسسة النرش اإلسالمي 

.196 ، 195
، حتقيق حممد رضا  الفقه  العدة يف أصول  الطويس:  ، رجال  احلسن  بن  أبو جعفر حممد   ، الطويّس   )2(

األنصاري القمي)د. ط ، د.مط ، د.م ، د.ت( ، ج1 ص141 ، 142.
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األربعة عىل رواة ضعفاء وغري ثقات.

ِم هَترِْذيِب األخبار()1(  ومن األمثلة عىل ذلك نأخذ كتاب )مالذ األخيار يف َفهرْ
نرى بأن الشيخ املجليس مؤلف الكتاب قد نصَّ عىل جهالة وضعف األحاديث 

ذوات األرقام املذكورة أدناه الشتامل أسانيدها عىل جمهولني وِضعاف، وهي: 
قيمة احلديثرقم احلديثرقم الصفحة

جمهول516
جمهول527
جمهول548
جمهول7819
جمهول8022
جمهول8830
ضعيف9132
ضعيف9133
جمهول9336
ضعيف9741

ضعيف10344
ضعيف11257

األحكام( كتاب)هتذيب  يف  موجودة  كلها  السند  الضعيفة  األحاديث  وهذه   
للشيخ الطويّس أحد الكتب األربعة.

وقد أعطى كذلك السيد اخلوئّي)قدس رسه()2( أمثلة وشواهد عىل ذلك، 

)1( املجليّس ، الشيخ حممد باقر: مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار ، حتقيق السيد مهدي الرجائي)قم: 
نرش مكتبة آية اهلل املرعيش ، مطبعة اخليام ، 1406 هـ( ، ج1 ص112-51. 

سنة  د.مط   ، الــرواة)د.ط  طبقات  وتفصيل  احلديث  رجال  معجم  أكرب:  عيل  القاسم  أبو   ، اخلوئي   )2(
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منها:
الكتابالراوي املضعَّف 

الكايف ، ج1 ، ك3 ، ب11 ، احلديث1.عيل بن محزة البطائنّي

التهذيب ، ج5 ، باب رضوب احلج ، احلديث95 يونس بن ظبيان
، واالستبصار ، ج1 ، باب أن التمتع فرض من 

نأى عن احلرم ، احلديث513.
الكايف ، ج7 ، ك2 ، ب14 ، احلديث4.عبداهلل بن خداش

وقال الشيخ حممد باقر املجليّس: ))و قد جرى رئيس املحدثني ثقة اإلسالم 
حممد بن بابويه- قدس اهلل روحه- عىل متعارف املتقدمني يف إطالق الصحيح 
عىل ما يركن إليه و يعتمد عليه، فحكم بصحة مجيع ما أورده من األحاديث يف 
استخرجها من كتب مشهورة عليها  أنه  و ذكر  الفقيه«،  كتاب« من ال حيرضه 
يف  االنــدراج  عن  بمعزل  األحاديث  تلك  من  كثري  و  املرجع،  إليها  و  املعول 
املوثقات بل  املتأخرين، و منخرط يف سلك احلسان و  الصحيح عىل مصطلح 

الضعاف(()1(.
ومن  رضورية  الرجال  علم  دراسة  إىل  احلاجة  تكون  تقّدم  ما  ضوء  ويف 
املقدمات األساسية لبلوغ درجة االجتهاد الفقهي يف عملية استنباط األحكام 

الرشعية. 
معرفة  يف  األقوال  كتابه)خالصة  مقدمة  يف  احليّل  العالمة  رّصح  هذا  وإىل 

1409 هـ( ، ج1 ص66. 
)1( املجليس: مالذ األخيار ، ج1 ص24.
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الرجال( قائاًل: ))أما بعد، فإنَّ العلم بحال الرواة من أساس األحكام الرشعية، 
وعليه تبتني القواعد السمعية، جيب عىل كلِّ جمتهد معرفته وعلمه، وال يسوغ 
والروايات  النبوية  األخبار  من  تستفاد  األحكام  أكثر  إنَّ  إذ  وجهله،  تركه  له 
عن األئمة املهدية، عليهم أفضل الصلوات وأكرم التحيات، فال ُبدَّ من معرفة 
يعمل  ومن  وغريه،  الثقة  عن  اهلل  رمحهم  مشاخينا  روى  حيث  إليهم،  الطريق 

بروايته ومن ال جيوز االعتامد عىل نقله(()1(.
وبذلك رصح الشيخ آقا بزرك الطهرايّن قائاًل: ))ال يصري الفقيه فقيهًا ما مل 

يكن رجالّيًا، فإن إحدى مقدمات االجتهاد معرفة رجال احلديث وسنده(()2(.

ثانيًا. أول من أّلف يف علم الرجال.
: ))أول من تكلَّم يف الرجال ُشعبة بن احلجاج  داديُّ قال صالح بن حممد الَبغرْ
ثم تبعُه حييى بن سعيد القطان، ثم َتبَِعُه أمحد بن حنبل وحييى بن َمِعني(()3(. وتبعه 
عىل ذلك جالل الدين السيوطّي قائاًل: ))إنَّ أول من تكّلم يف الرجال شعبة(()4( 

وشعبة بن احلجاج األزدّي)ت 160 هـ( من أهل السنة.

والصحيح إن أول من تكلم يف الرجال وألف فيه هو عبيداهلل بن أيب رافع يف 

)1( العالمة احليل ، أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي:خالصة األقوال يف معرفة الرجال ، 
حتقيق الشيخ جواد القيومي)إيران: مؤسسة الفقاهة ، 1422 هـ( ط2 ، ص43.

 ، والنرش  للطباعة  العلوم  الرجال)بريوت:دار  علم  يف  املقال  مصفى  بزرك:  آقا  الشيخ   ، الطهراين   )2(
1408 هـ -1988م ، ط2( ، ص )د(.

)3( املزّي ، يوسف: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ، حتقيق الدكتور بشار عواد معروف)بريوت: طبع 
مؤسسة الرسالة ، 1415 هـ -1994م ، ط3( ، ج12 ، ص494 ، 495.

)4( السيوطي ، جالل الدين: الوسائل إىل مسامرة األوائل ، حتقيق الدكتور أسعد طلس)بغداد: مطبعة 
النجاح ، د.ط ، 1369 هـ – 1950م( ، ص114.
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النصف األول من القرن األول وقبل شعبة بن احلجاج)ت160 هـ( إالَّ أنَّ إن 
هذا الكتاب مل يصل إلينا ومل نطلع عىل تفاصيل مضامينه لنفيد منه.

وهذا الكتاب الذي كتبه عبيد اهلل بن أيب رافع بعنوان )تسمية من شهد مع 
عنهم(  اهلل  ريض  الصحابة  من  والنهروان  وصفني  اجلمل    املؤمنني  أمري 
ذكره الشيخ الطويّس يف الفهرست وذكر سنده إليه قائاًل: ))وله كتاب تسمية 
من شهد مع أمري املؤمنني  اجلمل و صفني و النهروان من الصحابة ريض 
اهلل عنهم، رويناه باإلسناد عن الدورّي عن أيب احلسني زيد بن حممد الكويف عن 
أمحد بن موسى بن إسحاق، قال حّدثنا رّضار بن رصد، عن عيل بن هاشم بن 
الربيد، عن حمّمد بن عبيد اهلل بن أيب رافع عن عون بن عبيد اهلل عن أبيه، و كان 

.)1())كاتبه

ومن املعروف أن شعبة بن احلجاج)ت160 هـ( يروي عن أجلح بن عبداهلل 
الكندي)ت145 هـ(، وعن أيب خمنف لوط بن حييى األزدي)ت158 هـ( ومها 

من الشيعة وقد سبقاه يف التأليف يف هذا املجال. 

وأما ما ذكره السيد حسن الصدر يف كتابه أن وفاة شعبة )260 هـ( وهو إما 
ٌم منه، أو لعله من األخطاء املطبعية )2(. فإن يوسف املزي ترجم لشعبة بن  َوهرْ
د: تويف بالبرصة يف  احلجاج يف كتابه ذاكرًا تاريخ وفاته قائاًل: ))قال حممد بن َسعرْ

العزيز  السيد عبد  الشيعة وأصوهلم)الفهرست( ، حتقيق  الطويس ، حممد بن احلسن:فهرست كتب   )1(
الطباطبائي ، )ايران:مكتبة املحقق الطباطبائي ، 1420 هـ( ص307.

)2( ينظر: الصدر ، السيد حسن: تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم)العراق:رشكة النرش والطباعة العراقية 
املحدودة ، سنة الطبع والطبعة بال( ص233.
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أول سنة ستني ومئة(()1(.

هـ(،  الكندي)ت145  أجلح  عن  يروي  هـ(  احلجاج)ت160  بن  وشعبة 
وعن أيب خمنف لوط بن حييى)158 هـ(.

 ومن خالل ما تقّدم تبني أن الشيعة هم أول من كتبوا يف علم الرجال ال 
غريهم من باقي املذاهب والفرق اإلسالمية كام يتصور بعضهم.

)1( املزي: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ، ج12 ، ص495.



الفصل االول

أصول علم الرجال عند الشيعة االمامية وقواعده
أوالً: القرآن الكريم 

ثانيًا: السنة الرشيفة

ثالثًا: مدرسة أهل البيت عليهم السالم.

اخلامس  القرن  قبل  الشيعة  عند  الرجالية  املصنفات  رابعًا: 
اهلجري.





نشأة علم الرجال عند الشيعة اإلمامية:
أوالً- يف القرآن الكريم: 

العملية  ُتعّد األساس يف هذه  القرآين أسس تقويمية واقعية  النّص  ورد يف 
العدالة  صفات  وبأمجل  واألولياء  لألنبياء  التقويم  مراتب  أعىل  أعطى  فقد 
واخللق الرفيع، يف حني أعطى أدنى املراتب للطواغيت واملنافقني ومن اتبعهم 
يف عدم التصديق بأخبارهم النتفاء صفة العدالة والوثاقة عنهم وحذر من سامع 

قوهلم واتباع طريقتهم يف مجلة من اآليات املباركات:

• ِهُد الّلـَه 	 َيا َوُيشرْ نرْ ََياِة الدُّ ُلُه يِف احلرْ ِجُبَك َقورْ قوله تعاىل: ﴿َوِمَن النَّاِس َمن ُيعرْ
َصاِم﴾)1( ، وهذا مما ال ُيقبل قوله وروايته فالُبدَّ من  ِ بِِه َوُهَو َأَلدُّ اخلرْ َعىَل َما يِف َقلرْ

البحث عن املزّكى بالعدالة والوثاقة وال ُيعتمد عىل حسن القول وتنميقه.

• َتُووَن﴾)2( ، وعىل 	 ِمنًا َكَمن َكاَن َفاِسقًا الَّ َيسرْ  قوله تعاىل: ﴿َأَفَمن َكاَن ُمؤرْ
وُيقدم  قوله  وُيسمع  مّزكى  فاألول  والفاسق  املؤمن  بني  التمييز  تفيد  إطالقها 
تسويته  قولِه وعدم  التي منعت سامع  للصفة  قوله  ُيسمع  الثاين ال  أنَّ  يف حني 

باملؤمن من جهات عدة ومنها اجلرح له والتعديل للمؤمن.

• ِذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكمرْ َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبيَّنُوا َأن ُتِصيُبوا 	 َا الَّ قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

)1( سورة البقرة: آية 204.
)2( سورة السجدة: آية 18.
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ُتمرْ َناِدِمنَي﴾)1( ، ويف هذا النّص ال ُتقبل شهادُة  بُِحوا َعىَل َما َفَعلرْ مًا بَِجَهاَلٍة َفُتصرْ َقورْ
لكنها  الواحد  خرب  حجية  يف  هبا  اسُتدل  وإن  وهي  روايته  وال  وقوله  الفاسق 
تضع القاعدة يف التقويم فال يقبل قول الفاسق يف الشهادة والرواية الن نتيجة 
قبول رأيه الندم وهو يشمل سامع قوله أو قبول روايته يف حني ال حيصل الندم 
من قبول املعدل وتعديله للراوي وله العذر يف حالة ظهور ما خيالفه ، وال عذر 

ملن أخذ بقول الفاسق وسمع قوله.

• مرْ 	 هِلِ َمعرْ لَِقورْ َساُمُهمرْ َوإِن َيُقوُلوا َتسرْ ِجُبَك َأجرْ َتُهمرْ ُتعرْ قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َرَأيرْ
ُهمرْ َقاَتَلُهُم الّلـَُه  َذررْ َعُدوُّ َفاحرْ َسنََّدٌة حَيرَْسُبوَن ُكلَّ َصيرَْحٍة َعَليرِْهمرْ ُهُم الرْ ُمرْ ُخُشٌب مُّ َكَأهنَّ
َفُكوَن﴾)2( ، ويف هذا النّص حذر اهلل سبحانه وتعاىل من املنافقني الذين ال  َأنَّى ُيؤرْ
يقبل دعواهم يف التقويم ألهنم عىل هذه الصفة التي يالزمها الكذب دائاًم ، وهم 
َفُكوَن( عند ُجّل املفرسين)3( أو هو  يرصفون الناس عن احلق كام فرست )َأنَّى ُيؤرْ
للتعجب من فعلهم هذا أو هو توبيخ وتقريع وليس باستفهام)4( ، هذا التقويم 
الذي ذكره اهلل تعاىل أوىل أن يتبع ويؤخذ به عند الرجوع إىل معرفة الرواة ومن 

يقومهم عىل إبعاد هذه الصفة عن الراوي واملقّوم له.

)1( سورة احلجرات: آية 6.
)2( سورة املنافقون: آية 4.

)3( الطويس ، حممد بن احلسن: التبيان ، )قم:مكتب اإلعالم اإلسالمي ، 1409 هـ( ، ج10 ص12.
 ، املدرسني ، 1402 هـ( ، ج19  ، )قم: مجاعة  القرآن  امليزان يف تفسري  الطباطبائي ، حممد حسني:   )4(

ص281.
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ثانيًا- يف السنة الرشيفة: 

الكذابة  كثرت  أن  بعد  الرجال  أحاديثه من  رواة   الكريم الرسول  قّوم 
ذكره  بام   الرسول عن  متواترًا  روي  فقد  رشهم  ومن  منهم  األمة  فحّذر 
َثنَا  َحدَّ َقاَل:  َولِيِد،  الرْ َأُبو  َثنَا  ))َحدَّ قائاًل:  صحيحه  يف  هـ(  البخاري)ت256 
، َعنرْ َأبِيِه، َقاَل: ُقلرُْت  ِ َبريرْ ِن الزُّ ِن َعبرِْد الّلـَِه برْ اٍد، َعنرْ َعاِمِر برْ ِن َشدَّ َبُة، َعنرْ َجاِمِع برْ ُشعرْ
ُث  َم َكاَم حُيَدِّ ُث َعنرْ َرُسوِل الّلـَِه َصىلَّ الّلـَُه َعَليرِْه َوَسلَّ دِّ َمُعَك حُتَ : إيِنِّ اَل َأسرْ ِ َبريرْ لِلزُّ
أرْ  َيَتَبوَّ ُتُه، َيُقوُل: )َمنرْ َكَذَب َعيَلَّ َفلرْ ُه َوَلِكنرْ َسِمعرْ رْ ُأَفاِرقرْ ُفاَلٌن َوُفاَلٌن، َقاَل: َأَما إيِنِّ مَل
َعَدُه ِمَن النَّاِرِ (()1( نقله من الصحابة اجلّم الغفري، قيل: أربعون، وقيل: ستون  َمقرْ
ونيف)2( فقول الصادق يف الرواية والرجال ال يشمله مضمون احلديث، وهو 

األساس يف التقويم والتعيني بخرب الصادق من الرجال دون الكاذب منهم.

 :ثالثًا- يف مدرسة أهل البيت

يرجع  الرجال(  )أسامء  علم  لنشأة  األوىل  البذرة  بأن  الباحثني  بعض  يرى 
الناقلني للحديث  الرجال   حني قسم  املؤمنني عيل بن أيب طالب  إىل أمري 

واختالفهم فيه عىل أربعة)3(.

)1( البخاري ، أبوعبداهلل حممد بن إسامعيل: صحيح البخاري)لبنان: بريوت ، طبع دار الرتاث العريب 
ِم الباب39 من َباب )إِثرْم َمنرْ َكَذَب َعىَل النَّبِيِّ َصىلَّ الّلـَُه عليه  ِعلرْ ، 1422 هـ -2001م ، ط1( ، ِكَتاب الرْ

وسلم( رقم احلديث: 105 ، ص46-44.
)2( الشهيد الثاين ، زين الدين العاميل:الرعاية حلال البداية يف علم الدراية)قم: بستان كتاب ، 1423 هـ 

، ط1( ، ص29.
)3( الفضيل: أصول علم الرجال ، ص43.
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والوثيقة هي:
عيسى  بن  مّحاد  عن  أبيه  عن  إبراهيم  بن  عيل  عن  كتاب)الكايف()1(:  يف 
أبان بن أيب عياش عن ُسليم بن قيس اهلاليل: قال:قلت ألمري  الياميّن عن  عن 
املؤمنني : إين سمعت من سلامن واملقداد وأيب ذّر شيئًا من تفسري القرآن، 
وأحاديث عن نبي اهلل غري ما يف أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت 
منهم، ورأيت يف أيدي الناس أشياء كثرية من تفسري القرآن ومن األحاديث عن 
الناس  أنتم ختالفوهنم فيها، وتزعمون أن ذلك كّله باطل، أفرتى   ،نبي اهلل

يكذبون عىل رسول اهلل متعمدين ويفرسون القرآن بآرائهم؟!..

 قال: فأقبل عيل فقال: )قد سألت فافهم اجلواب: إن يف أيدي الناس 
وحمكاًم  وخاصًا،  وعامًا  ومنسوخًا،  وناسخًا  وكذبًا،  وصدقًا  وباطاًل،  حقًا 
قام  حتى  عهده  اهللعىل  رسول  عىل  ُكِذب  وقد  ومهًا،  و  وحفظًا  ومتشاهبًا، 
أ  دًا َفلَيَتَبوَّ ا النّاُس، قد َكُثَرت َعيَلَّ الَكّذاَبُة َفَمن َكَذَب َعيَلَّ ُمَتَعمِّ خطيبًا فقال: )َأيُّ

َمقَعَدُه ِمَن النّاِر(، ثم ُكِذَب عليه من بعده.

 وإنام أتاكم احلديث من أربعة ليس هلم خامس:

1 – رجل منافق يظهر اإليامن، متصنع باإلسالم، ال يتأثم وال يتحرج أن 
يكذب عىل رسول اهللمتعمدًا.

 فلو علم الناس أنه منافق كّذاب مل يقبلوا منه ومل يصدقوه، ولكنهم قالوا هذا 
قد صحب رسول اهللورآه وسمع منه فيأخذون عنه وهم ال يعرفون حاله، 

)1( الكليني ، حممد بن يعقوب:الكايف)طهران:دار الكتب االسالمية ، مطبعة احليدري1383 هـ ، ط7( 
، ج1 ، ص62 ، الرشيف ، أبواحلسن حممد الريض بن احلسن املوسوي: هنج البالغة)إيران: دار احلديث 

للطباعة والنرش ، 1426 هـ ، د.ط(ص 488 ، 489.
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﴿ تعاىل:  فقال  وصفهم،  بام  وصفهم  و  أخربه  بام  املنافقني  عن  اهلل  أخربه  وقد 
 1(، ثم بقوا بعده( ﴾ مرْ هِلِ َمعرْ لَِقورْ َساُمُهمرْ َوإِن َيُقوُلوا َتسرْ ِجُبَك َأجرْ َتُهمرْ ُتعرْ َوإَِذا َرَأيرْ
النار بالزور والكذب والبهتان، فولوهم  فتقربوا إىل أئمة الضاللة والدعاة إىل 
األعامل، ومحلوهم عىل رقاب الناس، وأكلوا هبم الدنيا، وإنام الناس مع امللوك 

والدنيا إالّ من عصم اهلل..( فهذا أحد األربعة.

2 –ورجل سمع من رسول اهلل شيئًا مل حيمله عىل وجهه، وَوَهَم فيه، ومل 
.يتعمد كذبًا، فهو يف يده، يقول به، ويرويه فيقول: أنا سمعته من رسول اهلل

 فلو علم املسلمون أنه َوَهَم مل يقبلوه، ولو علم هو أنه وهم لرفضه.

3 – ورجل ثالث سمع من رسول اهلل شيئًا أمر به، ثم هنى عنه، وهو 
ال يعلم، أو سمعه ينهى عن يشء، ثم أمر به وهو ال يعلم، فحفظ منسوخه ومل 

حيفظ الناسخ.

 فلو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم املسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ 
لرفضوه. 

4 – وآخر رابع مل يكذب عىل رسول اهلل، مبغض للكذب خوفًا من اهلل، 
وتعظياًم لرسوله، مل ينسه، بل حفظ ما سمع عىل وجهه، فجاء به كام سمع، مل 
يزد فيه، ومل ينقص، وعلم الناسخ واملنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض املنسوخ، 
فإن أمر النبيمثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وحمكم ومتشابه، 
قد كان يكون من رسول اهلل الكالم له وجهان: كالم عام وكالم خاص مثل 
َعنرُْه  هَنَاُكمرْ  َوَما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ آَتاُكُم  َوَما  القرآن، وقال اهلل تعاىل يف كتابه: ﴿ 

)1( سورة املنافقون: آية 4.
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.َفانَتُهوا ﴾)1(، فيشتبه عىل من ال يعرف ومل يدِر ما عنى به ورسوله

 ليس كّل أصحاب رسول اهللكان يسأله عن اليشء فيفهم، وكان منهم 
والطاري  األعرايب  جييء  أن  ليحبون  كانوا  إن  حتى  يستفهمه،  وال  يسأله  من 

فيسأل رسول اهللحتى يسمعوا)2(.

أقسام  أربعة  التقويم عىل  – يقسم  العلمية  الوثيقة   فاإلمام – يف هذه 
وتقويمهم  للرجال  النقد  تأصيل  يف  هو  بل  أسامئهم  أو  الرجال  علم  يف  ليس 
عن  البحث  يف  الفكرية  املنظومة  تأصلت  للرجال  التقويم  هذا  أساس  وعىل 
الرجال واحلديث وفيه داللة واضحة عىل أمهية السند وسالمة الطريق إىل املتن 
بمعرفة الرجال، فال ختلو هذه الطرق من هؤالء الرجال بحسب هذا التصنيف 
الواقعي، ومنه يمكن قبول أقوال الرجال يف ضوء هذا التقسيم ومعرفتهم بتقويم 
املعصوم هلم وتسمى املعرفة الواقعية أما املعرفة الظاهرية فهي تقويم غري 
املعصوم عن حّس، وهناك معرفة علمية كأبحاثنا اليوم)3( يف الرجال املنقولة عن 

التقويم يف عرص الرواية أو قريب منها.

)1( سورة احلرش: آية 7.
)2( الكاشاين ، الفيض: الوايف )د. ط ، د.مط ، د.م ، سنة1324 هـ( ، باب اختالف احلديث واحلكم ج 

1 ، ص62.
)3( الفضيل: أصول علم الرجال ، ص46.
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اخلامس  القرن  قبل  الشيعة  عند  الرجالية  املصنفات  رابعًا: 
اهلجري:

األوىل  األسس   البيت أهل  مدرسة  يف  الرجالية  للمصنفات  كان 
التدريج  نحو  عىل  تطور  ثم  العلم  هذا  نشوء  َوّلدت  التي  التارخيية  اجلذور  أو 
فظهر لنا يف أول األمر بدايات لتصنيف الرجال ومشاركتهم يف احلروب مثاًل 
التي حدثت يف عهد أمري املؤمنني وكانت هذه األسامء خالية من النقد إال 
األسامء  هلذه  تعطي  مما   املؤمنني أمري  بجانب  املشاركة  إىل  تشري  كانت  أهنا 
توثيقات من قبل هذا العمل واملشاركة ثم توالت هذه الكتابات ولكنها مل تصل 
إلينا أغلبها وسنذكر عىل نحو االستعراض مجلًة منها وصوالً إىل ما قبل القرن 

اخلامس اهلجري.



القرن األول اهلجري

عبيد اهلل بن أيب رافع:من أعالم القرن األول اهلجري.

بأنه  املصادر  وصفته  وقد  اهلجري  األول  القرن  يف  الرجال  علامء  من  ُيعّد 
من خيار الشيعة وصلحاء األمة وكان موىل رسول اهللوقد روى عن رسول 

اهللقوله جلعفر بن أيب طالب)ريض اهلل عنه(: )أشبهت َخلرِْقي ُوخُلِقي()1(.

وبعد وفاة النبي الَزَم أمري املؤمنني وشهد معه حروبه، ثم أصبح 
 بعد ذلك صاحب بيت املال يف الكوفة، وكذلك أصبح كاتبًا له مدة خالفته
 وكان منقطعًا إليه، وقد عده علامء الشيعة من خواص أصحاب أمري املؤمنني
)2( وأثنوا عليه ثناء مجياًل وهذا له داللة عىل وثاقته وائتامنه عىل أموال املسلمني 

وقد أمجعت املصادر من خمتلف مذاهب املسلمني عىل وثاقته فقد ذكره ابن ِحّبان 
يف كتاب الثقات)3(.

)1( العسقالين ، أمحد بن عيل بن حجر:اإلصابة يف متييز الصحابة ، )طبع دار الكتب العلمية د. ط ، د.م 
، د.ت( ترمجة رقم5307 ، ابن عدي ، عبد اهلل:الكامل يف ضعفاء الرجال ، حتقيق عادل املوجود وعيل 
معوض ، )طبع دار الكتب العلمية ، د. ط ، د.م ، د.ت( ، البغدادي ، أمحد بن عيل اخلطيب ، تاريخ بغداد 
القائد عطا ، )طبع دار الكتب العلمية ، د. ط ، د.م ، د.ت( ج11 ص171رقم  ، حتقيق مصطفى عبد 

.5870
)2( الربقّي ، أمحد بن حممد ، رجال الربقّي ، )طبع طهران ، د. ط ، د.م ، د.ت(ص4.

)3( أبن ِحّبان ، حممد ، الثقات ، )بريوت:دار الكتب العلمية ، د. ط ، د.ت( ج2 ص298برقم 2300.
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وقال اخلطيب:وكان ثقة)1(.

وقال ابن سعد:كان ثقة كثري احلديث)2(.

وقال ابن حجر:كان كاتب عيل، وهو ثقة)3(.

وله كتاب يف الرجال بعنوان)تسمية من شهد مع أمري املؤمنني اجلمل 
وصفني والنهروان من الصحابة)ريض اهلل عنه(()4(.

)1( البغدادّي ، أمحد بن عيل اخلطيب ، تاريخ بغداد ، ج10 ص304 برقم 5453.
)2( العسقاليّن ، أمحد بن عيل بن حجر ، هتذيب التهذيب ، )طبع دار الكتاب االسالمي ، د. ط ، د.م ، 
د.ت(ص11 ج7 ، املزي ، يوسف ، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ، حتقيق الدكتور بشار عواد معروف 

)طبع مؤسسة الرسالة ، د. ط ، د.م ، د.ت( ج19ص35 عن الطبقات.
)3( العسقاليّن ، أمحد بن عيل بن حجر ، تقريب التهذيب ، حتقيق أبو األشبال ، )طبع دار العاصمة ، د. ط 

، د.م ، د.ت(ص637 برقم 4316.
)4( الطويس:الفهرست ، ص307.



القرن الثاين اهلجري

1- أجلح الكندي: )ت 145هـ(.
ُيّعد ِمن أوائل األشخاص الذين ألفوا يف علم الرجال وأخبارهم يف القرن 

الثاين اهلجري.

.)1(ذكره الشيخ الطويّس يف أصحاب اإلمام جعفر بن حممد الصادق

وقد ذكره الطويّس يف رجاله قائاًل: ))حييى بن عبداهلل بن معاوية الكندّي 
األجلح أبو حجية(()2(.

ويقال: إنَّ اسمه حييى واألجلح لقبه)3(. 

وله كتاب يف الرجال ذكره الشيخ الطهرايّن وهو)كتاب تسمية من شهد مع 
.)4()عيل بن أيب طالب من أصحاب الرسول

)1( الطويس ، أبو جعفر حممد بن احلسن ، رجال الطويس ، )ايران:مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة 
املدرسني ، 1427 هـ ، ط3( ، ص323.

)2( ن . م.
جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  )ايران:مؤسسة   ، الرجال  قاموس   ، تقي  حممد  الشيخ   ، التسرتي   )3(

املدرسني ، 1431 هـ ، ط
33( ، ج1 ص359برقم 258.

)4( الطهرايّن: مصفى املقال يف علم الرجال ، ص40 و279.
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2 - أبو خمنف: )ت157 أو 158 هـ(.
أبو خمنف لوط بن حييى بن سعيد األزدي الغامدي  .

ووجههم،  بالكوفة  األخبار  أصحاب  شيخ  خمنف،  ))أبو  النجايش:  قال 
وكان يسكن إىل ما يرويه، روى عن جعفر بن حممد، وقيل إّنه روى عن أيب 

جعفر ، ومل يصّح، وصنّف كتبًا كثريًا(()1(

اختلف يف أيب خمنف من صحب من األئمة؟

 فقد نقل الطويّس: ))أنه من أصحاب أمري املؤمنني واحلسن واحلسني
- عىل ما زعم الكيّش- والصحيح أنَّ أباه كان من أصحابه، وهو مل يلقه(()2(.

وما أبعد هذا عاّم ذكره النجايّش بقوله: ))روى عن جعفر بن حممد وقيل 
إّنه روى عن أيب جعفر ، ومل يصح(()3(؛ فالنجايّش يشكك يف روايته عن 

.فكيف يروي عاّم قبله من األئمة اإلمام الباقر

رجاله  يف  النجايش  ذكرها  الرجال.  آحاد  تراجم  يف  منها  كثرية  كتب  وله 
أهل  كتاب  ومنها   )586( برقم  الفهرست  يف  الطويّس  والشيخ  برقم)875(، 

النهروان واخلوارج.

النرش  )إيران:مؤسسة   ، النجايش  العباس:رجال  بن  أمحد  بن  عيل  بن  أمحد  العباس  أبو   ، النجايّش   )1(
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ، 1427 هـ ، ط8( ، ص320.

)2( الطويّس: الفهرست ، ص381.
)3( النجايّش:الرجال ، ص320.
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3 - مؤمن الطاق: من أعالم القرن الثاين اهلجري.
       أبو جعفر حممد بن عيل بن النعامن بن أيب طريفة البجيّل. موىل. األحول. 
كويف. صرييف، يلقب: )مؤمن الطاق( و )صاحب الطاق(، ويلقبه املخالفون: 

. شيطان الطاق(. روى عن اإلمام الصادق(

إليه يف  بالكوفة، فريجع  النجايّش: ))وكان دكانه يف طاق املحامل،   وقال 
العلم  يف  منزلته  فأما  الطاق(.  فيقال)شيطان  يقال،  كام  خيرج  ردًا  فريد  النقد، 

وحسن اخلاطر، فأشهر(()1(.

 وقال الشيخ الطويّس: ))حممد بن النعامن األحول، ويلقب بشيطان الطاق! 
 ،حممد بن  جعفر  عبداهلل  أيب  أصحاب  من  الطاق،  بمؤمن  تلقبه  والشيعة 

وكان متكلاًم، حاذقًا، حارض اجلواب(()2(.

وعّده الشيخ الطويّس يف رجاله من أصحاب اإلمام الكاظم وقد نّص 
عىل وثاقته)3(.

وله كتاب يف الرجال هو:كتاب يف أمر طلحة والزبري وعائشة)4(. 

)1( النجايّش:رجال النجايش ، ص325.
)2( الطويس: الفهرست ، ص388.

)3( الطويس: الرجال ، ص343.
)4( الطويّس: الفهرست ، ص389.



   الفصل األول / أصول علم الرجال عند الشيعة االمامية وقواعده .................   49   

4 – أمحد األهوازّي:من أعالم القرن الثاين.
بن  عيل  موىل  مهران.  بن  سعيد  بن  مّحــاد  بن  سعيد  بن  احلسني  بن  أمحد 

احلسني أو جعفر األهوازّي امللقب )دندان(.

قال النجايّش: ))روى عن مجيع شيوخ أبيه، إال مّحاد بن عيسى، فيام زعم 
أصحابنا القميون، وضعفوه، وقالوا: هو غال، وحديثه يعرف وينكر(( )1(.

أبيه، إال مّحاد بن عيسى، فيام زعم  قال الطويّس: ))روى عن مجيع شيوخ 
أصحابنا القميون وذكروا أنه غال، وحديثه يعرف وينكر(()2(.

وله كتب يف الرجال منها:

 1 – كتاب األنبياء)3(.

 2 – كتاب املثالب)4(.

)1( النجايش: الرجال ، ص77.
)2( الطويس: الفهرست ، ص55.

)3( ن.م.

)4( ن.م.



القرن الثالث اهلجري

يف هذا القرن ُألَِّف عدد كبري من الكتب يف علم الرجال، لألسف مل يصلنا 
من هذه الكتب الكثرية، ومن أسامئها إال القليل، ومع ذلك فقد حفظ لنا التاريخ 
عددًا من أسامء املؤلفني يف هذا املجال، ونذكر هنا بعض تلك الكتب التي ُألفت 
إىل  اإلشارة  مع  خمترصة  ترمجة  ملؤلفيها  ونرتجم  القرن  هذا  يف  الرجال  علم  يف 

مصادر ترمجتها.

1 – هشام الكلبّي النّسابة: )ت 206 هـ(.
أبو املنذرهشام بن حممد بن السائب بن برشالكلبي. 

بالفضل  املشهور  باألّيام،  العامل،  الناسب،  املنذر،  ))...أبو  النجايّش:  قال 
 اهلل عبد  أبو  املشهور...وكان  احلديث  وله  بمذهبنا  خيتص  وكان  والعلم، 

نِيرْه و يبسطه(()1(. ُبُه َو ُيدرْ ُيَقرِّ

وله كتب يف علم الرجال:

يف  تراجم  عدة  عنه  نقل  الصحابة  من   عيل مع  صفني  شهد  من   –  1
االستيعاب)2(. 

)1( النجايّش:رجال النجايّش ، ص435 ، 434.
)2( القرطبّي ، ابن عبد الرب:االستيعاب يف معرفة االصحاب ، )طبع دار الكتب العلمية ، د. ط ، د.م ، 

د.ت( ج4 ص127رقم الرتمجة2770 يف ترمجة وداعة.
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يف  حجر  ابن  عنه  نقل  األنصار  من   عيل مع  صفني  شهد  من   –  2
اإلصابة )1(.

3 – من شهد اجلمل مع عيل نقل عنه ابن عبد الرب يف االستيعاب وابن 
حجر يف اإلصابة يف ترمجة زيد بن صوحان العبدّي)2(.

2 - عبد اهلل الكنايّن: )ت 219 هـ(.
اإلمام  الكنايّن من أصحاب  احلّر  بن  بن حنان  بن جبلة  اهلل  أبو حممد عبد 

. الكاظم

قال النجايّش: ))ثقة، روى عن أبيه، عن جده حنان بن احلّر، كان احلّر أدرك 
اجلاهلية، وبيت جبلة بيت مشهور بالكوفة، وكان عبد اهلل واقفًا، وكان فقيهًا، 

ثقة، مشهورًا(()3(.وله كتاب الرجال. 

3 – احلسن بن عيل بن فّضال: )ت 224 هـ(.
قال النجايّش: ))احلسن بن عيل بن فضال. كويف، يكنى أبا حممد، بن عمرو 
بن أيمن، موىل تيم اهلل … وكان احلسن عمره كّله فطحيًا مشهورًا بذلك حتى 

حرضه املوت، فامت، وقد قال باحلق)ريض اهلل عنه((()4(.

وقال الطويّس: ))احلسن بن عيل بن فضال – التيميل – بن ربيعة بن بكر، 
موىل تيم اهلل بن ثعلبة، روى عن الرضا ، وكان خصيصًا به. كان جليل 

)1( العسقاليّن:االصابة يف متييز الصحابة ، ج2 ص 471رقم الرتمجة9133 يف ترمجة وداعة.
)2( القرطبّي:االستيعاب يف معرفة االصحاب ، ج2 ص124رقم الرتمجة857 ، العسقالين:االصابة يف 

متييز الصحابة ، ج2 ص532رقم الرتمجة 3004. 
)3( النجايّش:رجال النجايش ، ص216.

)4( ن.م ، ص34 ، 35.
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القدر، عظيم املنزلة، زاهدًا، ورعًا، ثقة يف احلديث ويف رواياته(()1(.

ابن  عيل  بن  ))احلسن  الرضا  بقوله:  أصحاب  يف  رجاله  يف  وذكره 
فضال، موىل لتيم الرباب، كـويف ثقة(()2(.

وله كتاب الرجال ذكره النجايّش)3(.

4 - احلسن بن حمبوب الّساد )ت224 هـ(.
ويقال له )الزّراد( روى عن اإلمام الرضا ، وُيعّد من أصحاب اإلمام 

 . الكاظم

 وقد وثقه الشيخ الطويّس  بقوله: ))كويف ثقة، روى عن أيب احلسن الرضا 
جليل  وكان   عبداهلل أيب  أصحاب  من  رجاًل  ستني  عن  وروى   ،  
الرجال  علم  يف  كتاب  وله  عرصه…(()4(  يف  األربعة  األركان  يف  ُيعّد  القدر، 

هو:املشيخة)5(. 

5 - ُحبيش بن مبرّش: )ت 258 هـ(.
أبو عبد اهلل ُحبيش بن مبرّش بن أمحد بن حممد الثقفي.

قال النجايّش: ))أخو جعفر بن ُمَبرشِّ أبو عبد اهلل كان من أصحابنا، وروى 

)1( الطويّس:الفهرست ، ص124 ، 123.
)2( الطويّس:رجال الطويس ، ص398.
)3( النجايّش:رجال النجايش ، ص36.

)4( الطويّس: الفهرست ، ص122.
)5( ن.م.
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من أحاديث العامة فأكثر(()1(.

وله كتاب يف علم الرجال وهو:أخبار السلف: وفيه طعن كثري عىل املتقدمني 
عىل أمري املؤمنني ، وصفه النجايش بأنه كتاب كبري حسن)2(

6 - أمحد بن حممد الربقي: )ت 274 هـ أو280 هـ(.
أبو جعفر أمحد بن حممد بن خالد الربقّي الكويّف األصل.

بن عيل  بن حممد  بن عبدالرمحن  بن خالد  بن حممد  ))أمحد  النجايّش:  قال 
الربقي، أبوجعفر، أصله كويف، -وكان جّده حممد بن عيل، حبسه يوسف بن عمر 
بعد قتل زيد ثم قتله، وكان خالد صغري السن، فهرب مع أبيه عبدالرمحن 

ُذ- وكان ثقًة يف نفسه، يروي عن الضعفاء واعتمد املراسيل(()3(. ق ُرورْ إىل َبررْ

الضعفاء  عن  الرواية  أكثر  أنه  غري  نفسه،  يف  ثقة  ))وكان  الطويّس:  وقال 
واعتمد املراسيل(()4(.

وله كتب يف علم الرجال وهي: 

1 - كتاب طبقات الرجال: املرتب برتتيب أصحاب النبيواألئمةإىل 
صاحب الزمان)عجل اهلل فرجه الرشيف( وهو مطبوع مع رجال ابن داود وقد 

طبع أيضًا مستقال.

)1( النجايش: رجال النجايش ، ص146.

)2( النجايش: رجال النجايش ، ص146.
)3( ن.م ، ص76.

)4( الطويّس:الفهرست ، ص51 ، 52.
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2 - كتاب الرجال.

أم  له؟  املشهور، هل هو  )الرجال(  املحققني يف كتاب   وقد شكك بعض 
ألبيه املتقدم؟، أم لعبداهلل بن أمحد الربقي الذي يروي عنه الكلينّي؟ أم ألمحد بن 
ح األخري ألنه يروي فيه  عبداهلل الربقّي الذي يروي عنه الشيخ الصدوق؟ َوُرجِّ
عن سعد بن عبداهلل القمّي، وعنون فيه عبداهلل بن جعفر احلمريّي)1( ولكن بعد 

عنوان النجايّش والطويّس فال حميص عن القول به.

7 – حييى العلوي العقيقّي: )ت 277 هـ(. 
أبو احلسني حييى بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهلل بن احلسني بن عيل بن 

. احلسني بن عيل بن أيب طالب

قال النجايّش: ))العامل. الفاضل. الصدوق. روى عن الرضا صنف 
كتبًا منها: كتاب نسب آل أيب طالب، وكتاب املساجد...(()2(.

و أما الشيخ الطويس فقد ترجم يف فهرسته لثالثِة أشخاص بعنوان حييى بن 
احلسن وهم:

1 – حتت رقم )802(: حييى بن احلسن العلوي:له كتاب املسجد، تأليفه)3(.

2 –حتت رقم )803(: حييى بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهلل بن احلسني 
بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب: له كتاب املناسك. عن عيل بن 

)1( التسرتّي: قاموس الرجال ، ص45 ج1.
)2( النجايّش:رجال النجايّش ، ص441.

)3( الطويّس: الفهرست ، ص505.
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.)1(احلسني

3 – حتت رقم )804(: حييى بن احلسن: له كتاب نسب آل أيب طالب)2(.

ومما تقّدم من كالم الشيخ النجايش يفهم بأن هؤالء الثالثة هم رجل واحد. 
وذلك ألنَّ كتابا نسب آل أيب طالب و كتاب املسجد ذكرمها النجايّش ليحيى 
بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهلل … وال يرض يف كون كتاب املناسك له أيضًا 
بعد أن رسد اسمه الشيخ الطويّس كام رسد اسمه النجايّش. وحيتمل أن يكون 
قال  أيضًا  إليه  الطويّس وذكر سنده  الشيخ  الذي ذكره  املسجد  صاحب كتاب 

أخربنا مجاعة عن التلعكربّي عنه. فلعل هذا غري املرتجم.

أن  املتوىف سنة )385 هـ( اليمكن  التلعكربّي  ومّلا كان هارون بن موسى 
يروي عن املرتجم )ت 277هـ(!

وله كتاب يف الرجال وهو:كتاب نسب آل أيب طالب)3(.

8 - إبراهيم بن حممد الثقفّي: )ت 283 هـ(.
كويف  أصله  إسحاق  أبو  … الثقفي  هالل  بن  سعيد  بن  حممد  بن  إبراهيم 

وانتقل إىل إصفهان. 

قال النجايّش: ))كان زيديًا أوالً ثم انتقل إلينا. ويقال: إنَّ مجاعة من القميني، 
كأمحد بن حممد بن خالد، وفدوا إليه وسألوه االنتقال إىل قم فأبى.وكان سبب 
خروجه من الكوفة، أنه عمل كتاب املعرفة وفيه املناقب واملثالب، فاستعظمه 

)1( الطويّس: الفهرست ، ص505.
)2( ن.م. ، ص 506.

)3( النجايّش: رجال النجايّش ، ص442 ، الطويّس: الفهرست ، ص506.
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الكوفيون، وأشاروا إليه بأن يرتكه وال خيرجه، فقال: أي البالد أبعد من الشيعة 
فقالوا: أصفهان، فحلف أن ال أروي هذا الكتاب إال هبا، فانتقل إليها، ورواه 

هبا، ثقًة منه بصحة ما رواه فيه(()1(. 

وله يف علم الرجال كتب منها:

1- كتاب فضل الكوفة ومن نزهلا من الصحابة)2(.

2- كتاب التوابني)3(.

.)4( 3- كتاب من ُقتِل من آل أيب طالب

9- أمحد العلوّي العقيقّي: )ت 283 هـ(. 
قال النجايّش: ))أمحد بن عيل بن حممد بن جعفر بن عبداهلل بن احلسني بن 
الَعِقيرِْقّي، كان مقياًم بمّكة،  عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالبالعلوّي 

وسمع أصحابنا الكوفيني وأكثر منهم(()5(.

قال الشيخ الطويّس: ))أمحد بن عيل بن حممد بن جعفر بن عبداهلل بن احلسني 
بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، العلوّي العقيقّي كان مقياًم بمكة 

وسمع أصحابنا الكوفيني وأكثرهم منهم(()6(.

وله كتاب يف علم الرجال وهو:كتاب)تاريخ الرجال( كام يف رجال النجايّش 

)1( النجايّش: رجال النجايّش ، ص16 ، 17.
)2( الطويّس:الفهرست ، ص13 ، 14.

)3( ن.م.
)4(ن.م.

)5( النجايّش: رجال النجايّش ، ص81 0
)6( الطويّس: الفهرست ، ص59.
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والفهرست للطويّس)1(.

10 – عيّل بن احلسن بن فّضال: )ت290 هـ(. 
ِرمة  أبو احلسن عيل بن احلسن بن عيل بن َفّضال بن عمر بن أيمن موىل ِعكرْ

ِعّي الَفّياض.  بن ِربرْ

وقال النجايّش: ))كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم 
باحلديث، واملسموع قوله فيه، سمع منه شيئًا كثريًا، ومل يعثر له عىل زلة فيه 

وال ما يشينه، وقّل ما روى عن ضعيف، وكان فطحيًا(()2(.

العلم، واسع األخبار،  وقال الطويّس: ))فطحي املذهب، ثقة كويف، كثري 
القائلني  اإلمامية  إىل أصحابنا  األمر  قريب  معاند، وكان  التصانيف، غري  جيد 

باألثني عرش(()3(.

وله كتب كثرية يف علم الرجال منها: 

1 - )كتاب الرجال(. ذكره النجايّش والطويّس)4(. 

2 – )األصفياء()5(.

3 – )املثالب()6(.

)1( النجايّش: رجال النجايّش ، ص81 ، الطويس: الفهرست ، ص59.
)2( النجايّش: رجال النجايّش ، ص257.

)3( الطويّس:الفهرست ، ص272 ، 272.
)4( النجايّش: رجال النجايّش ، ص 258 ، الطويّس: الفهرست ، ص273. 

)5( ن.م.
)6( الطويّس: الفهرست ، ص273.
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11 - سعد بن عبداهلل االشعرّي القمّي: )ت 299 هـ أو 300 هـ أو 301 هـ(.

قال النجايّش: ))سعد بن عبداهلل بن أيب خلف االشعري  القمي أبو القاسم. 
 .)1())  شيخ هذه الطائفة وفقيهها، ووجهها... ولقي موالنا أبا حممد

األخبار،  واســع  القدر،  جليل  القاسم،  أبــى  ))يكنّى  الــطــويّس:  وقــال 
عن  يرو  مل  من  يف  رجاله  يف  الطويّس  الشيخ  ذكر  ثقة(()2(.ثم  التصانيف،  كثري 
روى  الفهرست،  يف  ذكرناها  تصانيف  صاحب  القدر،  ))جليل   :األئمة

عنه ابن الوليد وغريه، روى ابن قولويه عن أبيه عنه(()3(.
وله كتب يف علم الرجال وهي: 

املعينّي  حييى  بن  حممد  ترمجة  يف  النجايّش  ذكــره  الشيعة:  طبقات   -  1
برقم)1071( ويف ترمجة: هيثم)اهليثم( بن عبداهلل برقم)1170(.

2 – فرق الشيعة)4(.
3 – مناقب رواة احلديث)5(.

4 – مثالب رواة احلديث، ذكرها النجايّش والطويّس)6(.
يف  الطويس  ذكره  عبداهلل(:  بن  )سعد  رواه  ما  كتب  فهرست  كتاب   -  5

الفهرست)7(.

)1( النجايّش: رجال النجايّش ، ص177.
)2( الطويّس: الفهرست ، ص215.

)3( الطويّس: رجال الطويّس ، ص427.
)4( النجايّش: رجال النجايّش ، ص177.

)5( ن.م.
)6( النجايّش: رجال النجايّش ، ص177 ، الطويّس:الفهرست ، ص215.

)7( الطويّس:الفهرست ، ص215. 
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12- حممد بن خالد الربقّي:من أعالم القرن الثالث اهلجري.
أبو عبد اهلل حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن حممد بن عيل الربقي.

د من سواد قم عىل واد  َقة ُرورْ  قال النجايّش: ))أبو عبد اهلل...ينسب إىل َبررْ
باألخبار  املعرفة  حسن  أديبًا،  وكان  احلديث،  يف  ضعيفًا  حممد  هناك...وكان 

وعلوم العرب، وله كتب...(()1(.

وقال الطويّس: ))حممد بن خالد الربقي..له كتاب النوادر...(()2(.

وهو  اهلجري،  الثالث  القرن  أوائل  يف  عاش  الرتمجة  صاحب  أن  ويبدو 
صاحب كتاب نوادر احلكمة كام قد ذكره ابن النديم يف )الفهرست()3( يف عداد 
أمري  عن  روى  من  ذكر  يف  الرجال(  )كتاب  تصانيفه  من  وذكر  الشيعة،  فقهاء 
 وقد وثقه الشيخ الطويّس يف رجاله يف أصحاب اإلمام الرضا املؤمنني

.)4(

13 - أمحد االشعرّي القمّي: القرن الثالث اهلجري.
األحوص  بن  مالك  بن  سعد  بن  اهلل  عبد  بن  إسحاق  بن  أمحد  عيل  أبو 

األشعرّي القمّي.

قال الشيخ النجايّش: )) أمحد بن إسحاق بن عبد اهلل بن سعد بن مالك بن 
األحوص األشعرّي، أبوعيّل القمّي، وكان وافد القمينّي، و روى عن أيب جعفر 

)1( النجايّش: رجال النجايّش ، ص335.
)2( الطويّس:الفهرست ، ص418.

)3( ابن النديم ، حممد بن إسحاق ، الفهرست ، )طبع دار الكتب العلمية د. ط ، د.م ، د.ت( ، ص276.
)4( الطويّس:رجال الطويّس ، ص363.
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.)1()) وكان خاّصة أيب حمّمد ، الثاين وأيب احلسن

وقال الشيخ الطويّس يف توثيقه: ))أمحد بن اسحاق … أبو عيل، كبري القدر 
ومن خواص أيب حممد ، ورأى صاحب الزمان)عجل اهلل فرجه الرشيف(، 

وهو شيخ القميني ووافدهم(()2(.
وقد نّص الشيخ الطويّس عىل وثاقته يف رجاله)3(.

. )4(  وله كتاب يف الرجال وهو: مسائل الرجال أليب احلسن الثالث

14- جربئيل الفاريايب: القرن الثالث اهلجري.
أبو حممد جربئيل بن أمحد الفاريايب 

بالعراق  العلامء  الرواية عن  الطويّس: ))كان مقياًم بكش، كثري  الشيخ  قال 
وُقم و خراسان(()5(.

15 - عيل بن مهزيار: القرن الثالث اهلجري.
َرِقّي األصل،   قال النجايّش: ))عيل بن مهزيار األهوازي. أبو احلسن. َدورْ
موىًل. كان أبوه نرصانّيًا، فأسلم. وقد قيل: إن علّيًا أيضًا أسلم وهو صغري، ومّن 

اهلل عليه بمعرفة هذا األمر، وتفّقه...(()6(.

)1( النجايّش: رجال النجايّش ص91.
)2( الطويّس: الفهرست ، ص63 0

)3( الطويّس:رجال الطويّس ، ص383.
)4( النجايّش: رجال النجايّش ، ص91 ، الطويّس: الفهرست ، ص63 0

)5( الطويّس:رجال الطويّس ، ص418.
)6( النجايّش:رجال النجايّش ، ص253.
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وقال الطويّس: ))...جليل القدر، واسع الرواية، ثقة(()1(.
 وقال الطويّس أيضًا يف رجاله: ))...أهوازي، ثقة، صحيح((. )2(

وله كتب يف الرجال وهي:

1 – كتاب املثالب ذكره النجايش)3(.

2 – كتاب األنبياء)4(.

 16 – عيسى بن ِمْهرَان: القرن الثالث اهلجري.
هو عيسى بن مهران املستعطف أبو موسى وكان يسكن ببغداد. وثقـه 

حممد بن جرير الطربي العامي)5(.

 ويظهر أنه عاش يف النصف الثاين من املئة الثالثة إذ روى عنه أبو عيل حممد 
بن هارون التلعكربّي املتويف 336هـ بواسطة واحدة.

النجايّش  ذكــره  كام  املحدثني(  وهو:)كتاب  الرجال  علم  يف  كتاب  وله 
والطويّس )6(.

)1( الطويّس:الفهرست ، ص 265.
)2( الطويّس:رجال الطويّس ، ص360.

)3( النجايّش:رجال النجايّش ، ص253.
)4( ن.م.

)5( العسقاليّن ، أمحد بن عيل بن حجر:لسان امليزان ، )طبع دار الكتاب االسالمي د. ط ، د.م ، د.ت( 
ص406 ج4 رقم 1342.

)6( النجايّش:رجال النجايّش ، ص297 ، الطويّس: الفهرست ، ص332.
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17 - أبان بن حممد البجيّل: القرن الثالث اهلجري.
 قال النجايّش: ))أبان بن حممد البجيّل وهو املعروف بسندي البزاز.أخربين 
القايض أبو عبد اهلل اجلعفي قال: حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد قال حدثنا حممد 
بن أمحد القالنيس، عن أبان بن حممد بكتاب النوادر عن الرجال، وهو ابن أخت 

صفوان بن حييى، قاله ابن نوح(()1(.

وله كتاب يف علم الرجال وهو: )النوادر عن الرجال(. ذكره النجايّش)2(.

18- حممد بن عيسى اليقطينّي: القرن الثالث اهلجري.
قال النجايّش: ))حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني بن موسى، موىل أسد 
حسن  الرواية،  كثري  عني،  ثقة،  أصحابنا  يف  جليل  جعفر.  أبو  خزيمة،    ابن 

التصنيف، روى عن أيب جعفر الثاين مكاتبة ومشافهة(()3(.

 .)4(وذكره الطويّس يف رجاله من أصحاب الرضا واهلادي والعسكري

وله يف علم الرجال كتاب )الرجال( وقد ذكر الشيخ النجايّش سنده إليه)5(.

)1( النجايّش: رجال النجايّش ، ص14.
)2( ن.م ، ص333. 

)3( ن.م،ص14.
)4( الطويّس: رجال الطويّس ، ص367.

)5( النجايّش: رجال النجايّش ، ص334.



القرن الرابع اهلجري 

القرون  أكثر من  الرابع  القرن  الرجال والرتاجم يف  الكتب يف علم  كثرت 
املتقدمة، وأصبحت ذات مظهر واضح، وإن كانت لألسف الشديد قد ُفقد أكثر 
تلك الكتب يف احلوادث التي أمّلت بالعامل اإلسالمي، من حروب وفتن مذهبية 

قضت عىل الكتب واملكتبات والعلامء.

الرجال  علم  يف  القرن  هذا  يف  الكتب  تلك  بعض  نذكر  حال  كلِّ  وعىل 
ونرتجم ملؤلفيها ترمجة خمترصة مع اإلشارة إىل مصادر ترمجتها.

1- إسامعيل اخلزاعي: )و 257 هـ(. 
 قال النجايش: ))إسامعيل بن عيل بن عيل بن رزين بن عثامن بن عبد الرمحن 

بن عبد اهلل بن بديل بن ورقاء اخلزاعي. ابن أخي دعبل. كان بواسط

مقامه، وويل احلسبة هبا. كان خمتلطًا، يعرف منه وينكر(()1(.

.)2()و له كتاب يف علم الرجال وهو: كتاب)تاريخ األئمة

)1( النجايّش: رجال النجايّش ، ص32.
)2( ن.م.
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2- محيد الدهقان الكويّف: )ت 310 هـ(.
قان أبو   قال النجايّش: ))محيد بن زياد بن مّحاد بن مّحاد بن زياد هوار الِدهرْ
جانب  إىل  العلقمي  عىل  قرية   - نينوى  إىل  وانتقل  سورا،  سكن  كويّف  القاسم 

احلائر عىل صاحبه السالم-، كان ثقة واقفًا، وجهًا فيهم(()1(.

وقال الطويّس يف الفهرست:))محيد بن زياد من أهل نينوى –قرية إىل جانب 
احلائر عىل ساكنه السالم - ثقة، كثري التصانيف، روى األصول أكثرها(()2(. 

وقال الطويّس يف رجاله يف من مل يرو عن األئمة قال: ))عامل جليل، 
واسع العلم، كثري التصانيف(()3(.

وله كتب يف علم الرجال وهي:

 1- كتاب الرجال)4(.

 .)5( 2- من روى عن الصادق

هَنِيرْك  بن  أمحــد  بن  اهلل  عبيد  ترمجة  يف  النجايّش  ذكــره  فهرست:   -3
ج رقم)675()7(. رقم)615()6( وترمجة عيّل بن أيب صالح ُبُزررْ

)1(النجايّش: رجال النجايّش ، ص132.
)2( الطويّس: الفهرست ، ص155. 

)3( الطويّس:رجال الطويّس ، ص421.
)4( النجايّش: رجال النجايّش ، ص132.

)5( ن.م.
)6( ن.م ، ص232.
)7( ن.م ، ص257.
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3 - إسامعيل النوبختّي: من أعالم القرن الرابع اهلجري. 
 قال النجايّش: ))إسامعيل بن عيل بن إسحاق بن أيب سهل بن نوبخت. كان 
شيخ املتكلمني من أصحابنا وغريهم، له جاللة يف الدنيا والدين، جيري جمرى 

الوزراء يف جاللة الكتاب(()1(.

 وقال الطويّس: ))... أبو سهل، كان شيخ املتكلمني من أصحابنا ببغداد 
ووجههم، ومتقدم النوبختيني يف زمانه(()2(.

 .  األئمة تواريخ  األنوار يف  الرجال وهو:كتاب  له كتاب يف علم  و 
ذكره النجايّش والطويّس)3(.

4 – عيل بن احلسني املسعودّي: )ت 313هـ(. 
قال النجايّش: ))عيّل بن احلسني بن عيّل املسعودّي أبو احلسن، اهلَُذيّل(()4(.

يف  النجايّش  ذكره  الفهرست(  )كتاب  وهو:  الرجال  علم  يف  كتاب  وله 
ترمجته)5(.

)1( النجايّش: رجال النجايّش ، ص257. 
)2( الطويّس: الفهرست ، ص31. 

)3( النجايّش: رجال النجايّش ، ص32 ، الطويّس: الفهرست ، ص31. 
)4( النجايّش: رجال النجايّش ص254.

)5( ن.م.



   66   .............................................   علم الرجال دراسة يف مراحل تطوره

 5– أمحد بن عبيداهلل الثقفّي: )ت 319 هـ(.
أبو العباس أمحد بن عبيد اهلل بن حممد بن عاّمر، الثقفّي، الكاتب، من مشايخ  

القايض اجلعايّب املتوىف)ت 355 هـ()1(. 

الطالبيني( وغري ذلك:  البغدادي: ))له مصنفات يف )مقاتل  قال اخلطيب 
وكان يتشيع(()2(.

وقال الذهبّي: ))إّنه من رؤوس الشيعة(()3(.

وقال ابن حجر: ))يف لسان امليزان أنه من رؤوس الشيعة(()4(.

وله كتب يف علم الرجال وهي:

وذكر ابن النديم من تصانيفه: 

1 - رسالة يف تفضيل بني هاشم وذم بني أمية.

2 - الزيادات يف أخبار الوزراء.

3 - املبيضة يف أخبار مقاتل آل أيب طالب.

وغريها. ذكرها كلها ابن النديم يف الفهرست)5(.

)1( أبن النديم: الفهرست ، ص240.
)2( البغدادّي: تاريخ بغداد ، ص6 ج5 رقم 2299.

)3( الذهبّي:ميزان االعتدال ، ص259 ج1 رقم 460.
)4( العسقاليّن:ابن حجر ، لسان امليزان ، ص219 ج1.

)5( ابن النديم:الفهرست ، ص241.
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6 - حممد بن أيب الثلج: )ت 322 هـ(.

قال النجايّش: ))حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن إسامعيل الكاتب أبو 
بكر، يعرف بـــابن أيب الثلج... ثقة عني كثري احلديث(()1(. 

قال الطويّس: ))حممد بن أمحد بن أيب الثلج الكاتب(()2(.

منه  سمع  بكر  أبــا  يكنى  خــايص  ))بــغــدادي  رجاله:  يف  الطويّس  وقــال 
التلعكربّي سنة اثنتني وعرشين وثلثامئة وما بعدها إىل سنة مخس وعرشين وفيها 

مات وله منه إجازة(()3(.

وله كتب يف علم الرجال وهي:

1 - أخبار النساء املمدوحات.ذكره النجايّش)4(.

2 - من قال بالتفضيل من الصحابة وغريهم: ذكره النجايّش)5(.

7– حممد بن يعقوب الكلينّي: )ت328 أو 329 هـ(. 
أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكلينّي.

بالرّي ووجههم، وكان أوثق  النجايّش: ))... شيخ أصحابنا يف وقته  قال 

)1( النجايّش:رجال النجايّش ، 381.
)2( الطويّس:الفهرست ، ص426.

)3( الطويّس:رجال الطويّس ، ص443.
)4( النجايّش:رجال النجايّش ، ص382.

)5( ن.م.
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الناس يف احلديث، وأثبتهم(()1(.

وقال الطويّس: ))يكنى أبا جعفر، ثقة، عارف باألخبار(()2(.

وقال الطويّس يف رجاله يف باب من مل يرو عن األئمة: ))جليل القدر عامل 
باألخبار(()3(.

و له كتاب يف علم الرجال وهو:)كتاب الرجال( ذكره النجايّش)4(.

8 – عبد العزيز اجَللودّي: )ت 332 هـ(.
ِدّي  ِدّي األزرْ قال النجايّش: ))عبد العزيز حييى بن أمحد بن عيسى اجلَُلورْ

البرصّي. أبو أمحد. شيخ البرصة وأخبارّيا(()5(.

أبا  يكنّى  ِدّي،  اجلَُلورْ عيسى  بن  أمحد  بن  حييى  العزيز  ))عبد  الطويّس:  قال 
أمحد، من أهل البرصة، إمامي املذهب(()6(.

وقال الطويّس يف رجاله: ))عبد العزيز بن حييى اجللودّي، أبو أمحد، برصّي، 
ثقة()7(.

)1( النجايّش:رجال النجايّش ، ص 377.
)2( الطويّس:الفهرست ، ص393.

)3( الطويّس:رجال الطويّس ، 439.
)4( النجايّش:رجال النجايّش ، ص 377.

)5( ن.م ، ص240.
)6( الطويّس: الفهرست ، ص340.

)7( الطويّس:رجال الطويّس ، ص435.
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لآلثار  والرواة  األمامية،  الشيعة  أكابر  من  ))اجلَلودّي،  النديم:  ابن  وقال 
والسري(()1(.

وله كتب يف علم الرجال وهي:

1- كتاب من سّبه )يعني عليًا( من اخللفاء.

من  أحب  من  أو  عليًا(  )يعني  هو  ذكرهم  ومن  الشيعة  ذكر  كتاب   -2
الصحابة.

3- كتاب من روى عنه )يعني عليًا( من الصحابة)2(.

4- كتاب حمب عيل ومن ذكره بخري )3(.

5- أخبار التوابني وعني الوردة)4(.

6- كتاب ما قيل من الشعر فيه)يعني عليًا( ومن مدحه )5(.

7 – كتاب أخبار املحدثني)6(.

8 – كتاب من أحب عليًا وأبغضه)7(.

)1( ابن النديم:الفهرست ، ص336.
)2( النجايّش:رجال النجايّش ، ص241.

)3( ن.م.

)4( ن.م.

)5( ن.م.

)6( ن.م.

)7( ن.م.
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9 – كتاب عامله )يعني عليًا( ووالته)1(.

10 – كتاب ما رواه من رأي الصحابة)2(.

12 – كتاب بقية كالمه يف العرب وقريش والصحابة والتابعني ومن ذّمه)3(.

الرواة. ذكر كل ذلك  ويوجد له عرشات الكتب يف أخبار الرجال وآحاد 
النجايش يف رجاله رقم )640(.

9- أمحد بن عقدة: )ت 333 هـ(. 
هو أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد … السبيعّي اهلمدايّن املعروف بابن 

عقدة. احلافظ.

باحلفظ،  النجايّش: ))هذا رجل جليل يف أصحاب احلديث، مشهور  قال 
عىل  جارودّيًا،  زيدّيًا،  كوفّيًا  وكان  وعظمه،  احلفظ  يف  عنه  ختتلف  واحلكايات 
ذلك حتى مات، وذكره أصحابنا الختالطه هبم ومداخلته إّياهم، وعظم حمّله، 

وثقته وأمانته(()4(. 

أشهر من  احلفظ،  الثقة، واجلاللة، وعظم  وأمره يف   ...(( الطويّس:  وقال 
أن يذكر...(()5(. وقال الطويّس يف رجاله: ))... جليل القدر عظيم املنزلة … 

وكان حفظة …(()6(. وله كتب يف علم الرجال وهي:

)1( النجايش: رجال النجايش، ص241.
)2( ن.م.
)3( ن.م.

)4( ن.م،ص94.
)5( الطويّس:الفهرست ، ص68.

)6( الطويّس:رجال الطويّس ، ص409.
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1-كتاب التاريخ وذكر من روى احلديث: ذكره النجايّش)1( وقال الطويّس  
كلهم:  الناس  من  احلديث  روى  من  ذكر  يف  ))وهو  الكتاب:  هذا  وصف  يف 

العامة والشيعة وأخبارهم خرج منه يشء كثري(()2(.

2 - كتاب من روى عن أمري املؤمنني ومسنده)3(.

.)4(3 - كتاب من روى عن احلسن واحلسني

4 - كتاب من روى عن عيل بن احلسني وأخباره)5(.

5 - كتاب من روى عن أيب جعفر حممد بن عيلوأخباره)6(.

6 - كتاب من روى عن زيد بن عيل  ومسنده)7(.

 .)8(  حممد بن  جعفر  عن  روى  من  كتاب  وهو  الرجال  كتاب   -  7
أصحاب  ثقاة  من  رجل  آالف  أربعة  فيه  بأن  وغريه:  املفيد  الشيخ  رصح  وقد 

 .)9( الصادق

8 - كتاب الوالية ومن روى غدير خم)10(.

)1( النجايّش:رجال النجايّش ، ص94.
)2( الطويّس:الفهرست ، ص68 ، النجايّش:رجال النجايّش ، ص94.

)3( ن.م.

)4( ن.م.

)5( ن.م.

)6( ن.م.

)7( ن.م.

)8( ن.م.

)9( ن.م.
)10( ن.م.
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9 - كتاب من روى عن عيل أنه قسيم النار)1(.

10 - كتاب الشيعة من أصحاب احلديث)2(.

حروبه من الصحابة   11 - كتاب تسمية من شهد مع أمري املؤمنني
والتابعني. ذكر كلَّ هذه الكتب النجايّش والطويّس)3(.

ذكره  أوالدهــا.  السالم(من  فاطمة)عليها  عن  روى  من  كتاب   -  12
الطويّس)4(. 

10 - حيدر السمرقندّي: )ت بعد 340 هـ(. 
القدر،  جليل  السمرقندّي:  نعيم  بن  حممد  بن  ))حيدر  الطويّس:  قال 

فاضل...(()5(.

وقال يف رجاله: ))عامل، جليل، يكنى أبا أمحد، يروي مجيع مصنفات الشيعة 
وأصوهلم عن حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد القمّي(()6(.

وله كتاب يف علم الرجال وهو:)كتاب فهرس تصانيف العيايّش( ذكره ابن 
النديم)7( ولكنه ذكر بدل حيدر )جنيد( ولعله خطأ مطبعي.

)1( الطويّس:الفهرست ، ص68 ، النجايّش:رجال النجايّش ، ص94.
)2( ن.م.
)3( ن.م.
)4( ن.م.

)5( الطويّس:الفهرست ، ص166.
)6( الطويّس:رجال الطويّس ، ص421 ، 420.

)7( ابن النديم:الفهرست ، ص337.
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11 – حممد بن احلسن بن الوليد القمّي: )ت 343 هـ(.
 أبو جعفر حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد.

قال النجايّش: ))...شيخ القمّيني، وفقيههم، ومتقّدمهم، ووجههم. ويقال: 
إّنه نزيل ُقم، وكان أصله منها. ثقة ثقة، عني، مسكون إليه...(()1(. 

وقال الطويّس: ))... جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به(()2(. 

عن  يروي  ثقة،  بالفقه،  بصري  القدر،  ))جليل  رجاله:  يف  الطويّس  وقال 
الصفار وسعد(()3(.

النجايّش ونقل  الرجال وهو: كتاب )الفهرست( ذكره  وله كتاب يف علم 
ِفّي )71()4(. عنه يف ترمجة إسامعيل بن جابر اجلُعرْ

12- أمحد بن حممد الكويّف: )ت346 هـ(.
 أبو عيل أمحد بن حممد بن عاّمر الكويّف 

قال النجايّش: ))ثقة جليل من أصحابنا(()5(. 

احلديث  كثري  القدر،  جليل  ثقة،  أصحابنا،  من  ))شيخ  الطويّس:  وقال 
واألُصول(()6(.

)1( النجايّش:رجال النجايّش ، ص383.
)2( الطويّس:الفهرست ، ص442.

)3( الطويّس:رجال الطويّس ، ص439.
)4( النجايّش:رجال النجايّش ، ص32.

)5( ن.م ، ص95.
)6( الطويّس:الفهرست ، ص70.
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وقال يف رجاله: ))... كويف ثقة...(()1(.

وله كتب يف علم الرجال وهي: 

1 - كتاُب املمدوحني واملذمومني وهو كتاب كبري. ذكره النجايش)2(.

2 – كتاُب أخبار آباء النبيوفضائلهم وإيامن أيب طالب)3(.

13- أمحد بن حممد القمّي: )ت 350 هـ(.
ل القمّي، له مائة  قال النجايّش: ))أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن بن ُدورْ
كتاب(()4(. وله كتاب يف علم الرجال وهو:)كتاب الطبقات( ذكره النجايّش)5(.

14- أمحد إبراهيم العمّي: )ت350 هـ(. 

ّي، برصي.        أبو برش أمحد بن إبراهيم بن املعىّل بن أسد الَعمِّ

كتبه  منه  وسمع  اجللودّي،  أمحد  أيب  مستميل  ))...وكــان  النجايّش:  قال   
سائرها ورواها، فكان ثقة يف حديثه، حسن التصنيف، وأكثر الرواية عن العامة 
واألخباريني، وكان جده: املعىّل بن أسد، فيام ذكره شيخنا أبو عبداهلل احلسني 
أخبار  عمه:  وعن  عنه،  وروى  به  املختصني  الزنج  أصحاب  من  عبيداهلل،  بن 

صاحب الزنج(()6(.

)1( الطويّس: رجال الطويّس ، ص416.
)2( النجايّش:رجال النجايّش ، ص95.

)3( الطويّس:الفهرست ، ص70.
)4( النجايّش:رجال النجايّش ، ص89.

)5( ن.م.
)6( ن.م ، ص96.



   الفصل األول / أصول علم الرجال عند الشيعة االمامية وقواعده .................   75   

 قال الطويّس: ))... وكان ثقة يف حديثه حسن التصنيف(()1(.

 وله كتب يف علم الرجال وهي:

1 – كتاب الِفَرق.ذكره كّل من النجايّش والطويّس)2(.

2 – كتاب مثالب القبائل. ذكره النجايّش)3(.

15– أبو بكر اجلعايّب: )ت355 هـ(. 
ة بن َسّيار  َ قال النجايّش: ))حممد بن عمر بن حممد بن سامل بن الرَباء بن َسربرْ
، احلافظ، القايّض، كان من حّفاظ احلديث  التميمّي أبو بكر املعروف باجِلعايِبّ

وأجالء أهل العلم(()4(. 

قال ابن النديم: ))وكان من أفاضل الشيعة(()5(.

أبا  صحب  املوجودين.  احلفاظ  أحد  ))وكــان  البغدادّي:  اخلطيب  قال 
العباس بن عقدة وعنه أخذ احلفظ، وله تصانيف كثرية يف األبواب والشيوخ، 
ومعرفة اإلخوة واألخوات، وتواريخ األمصار. وكان كثري الغرائب، ومذهبه 

يف التشيع معروف(()6(.

)1( الطويّس: الفهرست ، ص72.
)2( النجايّش:رجال النجايّش ص96 ، الطويّس:الفهرست ، ص72.

)3( النجايّش: رجال النجايّش ، ص96.
)4( ن.م ، ص394.

)5( ابن النديم: الفهرست ، ص337.
)6( البغدادّي: تاريخ بغداد ، ص236 ج3. 
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وله كتب يف علم الرجال هي:

1 - كتاب الشيعة من أصحاب احلديث وطبقاهتم.ذكره النجايّش)1(.

2 - كتاب طرق من روى عن أمري املؤمنني )انه لعهد النبي األمي 
إيّل انه ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق()2(.

.)3(  ألمري املؤمنني 3 - كتاب ذكر من روى مؤاخاة النبي

4 - كتاب موايل األرشاف وطبقاهتم)4(.

5 - كتاب من روى احلديث من بني هاشم ومواليهم)5(.

6 - كتاب من روى حديث غدير خم )6(.

7 - كتاب أخبار آل أيب طالب)7(.

8 - كتاب أخبار بغداد وطبقات أصحاب احلديث فيها)8(.

16 – عبد العزيز البّقال الكويّف: )ت363 هـ(.
الزيدي  جعفر  بن  إسحاق  العزيز  ))عبد  رجاله:  يف  الطويّس  الشيخ  قال 

)1( النجايّش:رجال النجايّش ، ص395.
)2( ن.م.
)3( ن.م.
)4( ن.م.
)5( ن.م.
)6( ن.م.
)7( ن.م.
)8( ن.م.
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ست  سنة  التلعكربّي  منه  سمع  القاسم  أبا  يكنى  زيديًا  وكان  الكويّف،  البّقال 
وعرشين وثالثامئة(()1(. 

وكذلك ذكره الشيخ الطويّس يف الفهرست: ))عبد العزيز بن إسحاق(()2(. 

و له كتاب يف علم الرجال وهو:كتاب يف طبقات الشيعة ذكره الطويّس يف 
الفهرست)3(.

17- أبو غالب الزرارّي: )ت 368 هـ(.
قال النجايّش: ))أمحد بن حممد بن حممد بن سليامن بن اجلهم بن ُبَكري بن 
نَي بن ُسنرُْسن أبو غالب الُزراِرّي شيخنا اجلليل الثقة أبو غالب الزرارّي...  أعرْ

وكان أبو غالب شيخ العصابة يف زمنه، ووجههم(( )4(.

وقال الطويس يف رجاله: ))أمحد بن حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم ابن 
أعني بن سنسن الزرارّي الكويّف، نزيل بغداد، يكنى أبا غالب، جليل القدر  ، 
ابن  إىل  الرسالة  الرجال وهو:)كتاب  ثقة(()5(.وله كتاب يف علم  الرواية،  كثري 

ابنه أيب طاهر يف ذكر آل أعني()6(.

)1( الطويّس:رجال الطويّس ، ص432 ، 433.
)2( الطويّس:الفهرست ، ص341.

)3( ن.م.
)4( النجايّش:رجال النجايّش ، ص84 ، 83.

)5( الطويّس:رجال الطويّس ، ص410.
)6( طبع ضمن كشكول البحرايّن ج1 ص184.
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18 - حممد بن عمر الَكش )1(: )ت 367 هـ ح(.
قال النجايّش: ))حممد بن عمر بن عبدالعزيز الَكيشِّ )أبو عمرو( كان ثقة، 
عينًا، وروى عن الضعفاء كثريًا، وصحب العيايّش وأخذ عنه وخترج عليه، ويف 
داره التي كانت مرتعًا للشيعة وأهل العلم. له كتاب الرجال، كثري العلم، وفيه 

أغالط كثرية(()2(.

وقال الطويّس: ))ثقة، بصري باألخبار وبالرجال، حسن االعتقاد. له كتاب 
الرجال(()3(.

عمرو  أبا  يكنى  الَكيشِّ  عبدالعزيز  بن  عمر  بن  ))حممد  رجاله:  يف  وقال 
الكيش صاحب كتاب الرجال، من غلامن العيايّش، ثقة بصري بالرجال واألخبار، 

مستقيم املذهب(()4(.

وله كتاب يف الرجال)5(:كتاب الرجال املوسوم بـ)معرفة الناقلني عن األئمة 
. الصادقني( املشهور برجال الَكيشِّ

19 - حممد بن عمران املرزبايّن: )ت378 هـ(.
الكاتب  املرزبايّن  عبداهلل  أبو   … سعد  بن  موسى  بن  عمران  بن  حممد 

)1( كش-بفتح الكاف وتشديد الشني املعجمة – من بالد ما وراء النهر ، ويؤيده أن أغلب مشاخيه والرواة 
عنه من أهل تلك البالد.ينظر:الطويّس:أختيار معرفة الرجال ، ص8 هامش رقم 2.

)2( النجايّش:رجال النجايّش ، ص372.
)3( الطويّس: الفهرست ، ص403.

)4( الطويّس: رجال الطويّس ، ص440.
)5( النجايّش:رجال النجايّش ، ص372 ، الطويس ، الفهرست ، ص403.
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البغدادّي من مشايخ رواية الشيخ املفيد وكذلك شيخ السيد املرتىض. 

النحويني  أخبار  من  )املقتبس  وهو:كتاب  الرجال  علم  يف  كتاب  له  و 
البرصيني( و )أخبار الُقّراء الُرواة من أهل البرصة والكوفة(. وله كتب عديدة 

أخرى يف الرجال)1(. 

20 – الشيخ الصدوق الُقمّي: )ت381 هـ(.
أبو  بأبويه القمّي  قال النجايّش: ))حمّمد بن عيّل بن احلسني بن موسى بن 
جعفر، نزيل الّرّي، شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد 
سنة مخس ومخسني وثالثامئة، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السّن(()2(. 

وقـال الطويّس: ))يكنّى أبا جعفر. كان جلياًل، حافظًا لألحاديث، بصريًا 
بالرجال، ناقدًا لألخبار، مل ير يف القمّيني مثله يف حفظه وكثرة علمه. له نحو من 

ثالثامئة مصنّف وفهرست كتبه معروف(()3(. 

وقال يف رجاله: ))جليل القدر، َحفظة، بصري بالفقه، واألخبار، والرجال(()4( 

وله كتب يف علم الرجال وهي:

.)5(1 - كتاب الرجاِل املختارين من أصحاب النبي

)1( الطهرايّن: مصفى املقال ، ص 419.
)2( النجايّش: رجال النجايّش ، ص389.

)3( الطويّس: الفهرست ، ص442 ، 443.
)4( الطويّس: رجال الطويّس ، ص439.

)5( النجايّش: رجال النجايّش ، ص391.
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2 - كتب املصابيح وهي:

املصباح األول: ذكر من روى عن النبيمن الرجال)1(.

املصباح الثاين: ذكر من روى عن النبيمن النساء)2(.

. )3( املصباح الثالث: ذكر من روى عن أمري املؤمنني

املصباح الرابع: ذكر من روى عن فاطمة)عليها السالم()4(.

 .)5(املصباح اخلامس: ذكر من روى عن أيب حممد احلسن بن عيل

. )6( املصباح السادس: ذكر من روى عن أيب عبداهلل احلسني

.)7(املصباح السابع: ذكر من روى عن عيل بن احلسني

.)8(املصباح الثامن: ذكر من روى عن أيب جعفر حممد بن عيل

. )9( املصباح التاسع: ذكر من روى عن أيب عبداهلل الصادق

.)10(املصباح العارش: ذكر من روى عن موسى بن جعفر

)1( النجايّش: رجال النجايّش، ص390.
)2( ن.م.
)3( ن.م.
)4( ن.م.
)5( ن.م.
)6( ن.م.

)7( ن.م، ص391.
)8( ن.م.
)9( ن.م.

)10( ن.م.
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.  )1( املصباح احلادي عرش: ذكر من روى عن أيب احلسن الرضا

. )2( املصباح الثاين عرش: ذكر من روى عن أيب جعفر الثاين

.)3( املصباح الثالث عرش: ذكر من روى عن أيب احلسن عيل بن حممد

.)4( املصباح الرابع عرش: ذكر من روى عن أيب حممد احلسن بن عيل

املصباح اخلامس عرش: ذكر الرجال الذين خرجت إليهم التوقيعات)5(.

3 - كتاب املعرفة برجال الربقّي)6(.

منهم  واحد  كلِّ  وعن  احلديث  أصحاب  من  لقيه  من  ذكر  فيه  كتاب   –4
حديث)7(.

21- حممد بن أمحد القمّي: )ت 386 هـ(. 
أبو احلسن حممد بن أمحد بن داود بن عيل القمّي.

وقته،  يف  القميني  وشيخ  وعاملها،  الطائفة،  هذه  ))شيخ  النجايّش:  قال 
أحدًا  ير  مل  أنه  )الغضائرّي(  اهلل  عبيد  بن  احلسني  عبداهلل  أبو  حكى  وفقيههم، 
أحفظ منه، وال أفقه وال أعرف باحلديث. وأمه أخت سالمة بن حممد األرزين، 

)1( النجايّش: رجال النجايّش ، ص391.
)2( ن.م.
)3( ن.م.
)4( ن.م.
)5( ن.م.

)6( ن.م، ص392.
)7( ن.م.
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ث(()1(. ورد بغداد، فأقام هبا َوَحدَّ

ذكره  واملذمومني(  املمدوحني  وهو:)كتاب  الرجال  علم  يف  كتاب  وله 
النجايّش)2( والطويّس)3(.

22– حممد بن عبد اهلل الشيبايّن: )ت 387 هـ(.
أبو املفضل حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبيد اهلل الشيباين.

رأيت  خلط...  ثم  ثبتًا  أمره  أول  يف  وكان  كويف  ))أصله  النجايّش:  قال 
بيني  بواسطة  إال  الرواية عنه  توّقفت عن  ثم  منه كثريًا  الشيخ وسمعت  هذا 
أنه  مع  والرجال)6( وضعفه،  الفهرست  الطويّس)5( يف  ذكره  وقد  وبينه(()4(، 
قد روى عنه كثريًا يف أماليه.وله كتاب يف علم الرجال وهو من روى عن زيد 

بن عيل بن احلسني   ذكره النجايّش)7(.

23 - أمحد ابن اجلندّي: )ت396 هـ(.
أبو احلسن أمحد بن حممد بن عمران بن موسى املعروف بــابن اجلُنرِْدّي.

)1( النجايّش: رجال النجايّش ، ص384.
)2( ن.م.

)3( الطويّس:الفهرست ، ص396.
)4( النجايّش: رجال النجايّش ، ص396.

)5( الطويّس:الفهرست ، ص401.
)6( الطويّس:الرجال ، ص447.

)7( النجايّش: رجال النجايّش ، ص396.
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قال النجايّش: ))أستاذنا رمحه اهلل، أحلقنا بالشيوخ يف زمانه(()1(. 

و له كتب يف علم الرجال وهي:

1 - كتاب الرواة والفلج)2(.

2 – كتاب عقالء املجانني)3(.

24 - أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع: من أعالم القرن الرابع اهلجري.
أخي  بن عازب  ُعَبيرْد  بن  رافع  أيب  بن  إبراهيم  بن  ))أمحد  النجايّش:  وقال 
احلديث،  يف  ثقًة  كان  بغداد،  سكن  كويّف،  أصله  األنصارّي  عازب  بن  اء  الــرَبَ

صحيح االعتقاد(()4(.

 قال الطويّس: ))أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع الصمريّي، يكنى أبا عبداهلل، 
من ولد عبيد بن عازب أخي الرباء بن عازب األنصارّي.أصله الكوفة وسكن 

بغداد، ثقة يف احلديث، صحيح العقيدة(()5(. 

وله كتب يف علم الرجال وهي:

1 – كتاب الصفاء يف تاريخ األئمة.ذكره النجايّش)6(، وذكره الطويّس 

)1( النجايّش: رجال النجايّش ، ص85.
)2( ن.م.
)3( ن.م.

)4( ن.م ، ص84.
)5( الطويّس:الفهرست ، ص76. 

)6( النجايّش: رجال النجايّش ، ص84.
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يف الفهرست بعنوان: الضياء)1(.

2 – كتاب الرسائر مثالب. ذكره النجايّش، والطويّس)2(.

25- حممد بن احلسن املحاريّب:القرن الرابع اهلجري.
 أبو عبداهلل حممد بن احلسن بن عيل املحاريّب

قال النجايّش: ))جليل من أصحابنا، عظيم القدر، خبري بأمور أصحابنا، 
)الرجال(  كتاب  وهو:  الرجال  علم  يف  كتاب  وله  أنساهبم()3(.  ببواطن  عامل 

سمعت مجاعة من أصحابنا يصفون هذا الكتاب(. ذكره النجايّش)4(.

26 - حممد بن أمحد االشعري القمّي:القرن الرابع اهلجري.
 أبو جعفر حممد بن أمحد بن حييى بن عمران بن عبداهلل بن سعد بن مالك 

األشعرّي القمّي.

قال النجايّش: ))كان ثقة يف احلديث، إال أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن 
يف  طعن  نفسه  يف  عليه  وما  أخذ،  عمن  يبايل  وال  املراسيل،  ويعتمد  الضعفاء، 

يشء(()5(. 

)1( الطويّس:الفهرست ، ص76. 
)2( النجايّش: رجال النجايّش ، ص84 ، الطويّس:الفهرست ، ص76. 

)3( النجايّش: رجال النجايّش ، ص350.
)4( ن.م.

)5( ن.م، ص348.
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وقال الطويّس: ))... جليل القدر، كثري الرواية(()1(.

وله كتب يف علم الرجال وهي:

1 – كتاب األنبياء)2(.

2 - كتاب مناقب الرجال)3(. 

27- عيل بن أمحد العقيقّي:أعالم القرن الرابع.
قال الطويّس: ))عيل بن أمحد العلوي العقيقي(()4(. 

يرِو عن واحد من  مل  باب من  الطويّس يف رجاله يف  الشيخ  وكذلك ذكره 
األئمة قائاًل: ))عيل بن أمحد العقيقّي، روى عنه بن أِخ طاهر، خملط(()5(.

)1( الطويّس:الفهرست ، ص408.
)2( ن.م، ص409.

)3( ن.م.
)4( ن.م ، ص284.

)5( الطويّس: رجال الطويّس ، ص434.
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وله كتب يف علم الرجال وهي:
1 – كتاب الرجال نقل عنه النجايّش يف ترمجة زياد بن عيسى رقم)449()1(

وكذلك ذكره الطويّس يف الفهرست يف ترمجته )2(.

2 – كتاب النسب ذكره الطويّس)3(.

 28 - ابن اجلعايّب: من أعالم القرن الرابع.
قال الطويّس: ))عمر بن حمّمد بن سامل بن الرباء. يكنّى أبا بكر، املعروف 
بابن اجلعايّب، ثقة، خرج إىل سيف الدولة، فقّربه واختّص به، وكان َحفظة عارفًا 

بالرجال من العامة واخلاصة(()4(.

بن سالم  حممد  بن  عمرو  بكر  أبو  ))القايض  قائاًل:  النديم  ابن  له  وترجم 
إىل سيف  الشيعة. وخرج  أفاضل  بابن اجلعاين، وكان من  املعروف  الرباء،  بن 
كان  من  ذكر  كتاب  الكتب  من  … وله  سنة  وتويف  به.  وخّص  به  فقرَّ الدولة، 
يتديَّن بمحبة أمري املؤمنني عيل من أهل العلم والفضل والداللة عىل ذلك 

وذكر يشء من أخباره(()5(.

)1( النجايّش: رجال النجايّش ، ص171.
)2( الطويّس:الفهرست ، ص285.

)3( ن.م.
)4( ن.م، ص325.

)5( ابن النديم:الفهرست ، ص247.
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29 - أبو عبد اهلل بن احلجاج:  من أعالم القرن الرابع. 
ذكر أبو غالب الزرارّي املتوىف )368هـ( يف رسالته إىل ابن ابنه املطبوعة يف 
أبو عبد اهلل بن احلجاج وانه كان من رواة  البحراين قال: ))وحدثني  كشكول 

احلديث أنه قد مجع من روى من آل أعني  فكانوا ستني رجاًل(()1(.

30 – أمحد بن حممد اجلرجايّن: من أعالم القرن الرابع.
مرص،  نزيل  اجلرجايّن  عيل  أبو  أمحد  بن  حممد  بن  ))أمحد  النجايّش:  قال 
وأكثر من أصحابنا  احلديث،  عليه، سمع  يطعن  ثقة يف حديثه، ورعًا ال  كان 
طرق  من  روى  من  ذكر  يف  كبري  كتاب  الرجال:  علم  يف  وله  والعاّمة(()2(. 
 أصحاب احلديث أن املهدي)عجل اهلل فرجه الرشيف( من ولد احلسني

،  وفيه أخبار القائم)عجل اهلل فرجه الرشيف()3( .

 31- محزة بن القاسم العلوّي: من أعالم القرن الرابع.
قال النجايّش: ))محزة بن القاسم بن عيّل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن 
العباس بن عيّل بن أيب طالب أبو يعىل، ثقة جليل القدر، من أصحابنا، كثري 

احلديث(()4(. 

)1( الزرارّي ، أبو غالب: رسالة أيب غالب الزرارّي إىل ابن ابنه يف ذكر آل أعني ، طبع ضمن كشكول 
البحرايّن ، ج1 ص184.

)2( النجايّش: رجال النجايّش ، ص86.
)3( ن.م.

)4( ن.م. ، ص 140.
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  وله كتاب يف علم الرجال وهو: كتاب من روى عن جعفر بن حممد
من الرجال)1(.

32– حممد بن وهبان الدبييّل: من أعالم القرن الرابع. 
 ، قال النجايّش: ))حممد بن وهبان بن حممد بن مّحاد... أبو عبد اهلل الُدَبيرْيِلّ

ساكن البرصة، ثقة من أصحابنا، واضح الّرواية، قليل التخليط(()2(.

.)3( وله كتاب يف علم الرجال وهو كتاب من روى عن أمري املؤمنني

33 - احلسني بن احلسن ابن بابويه: من أعالم القرن الرابع.
قال الطويس يف رجاله يف اهلامش: ))احلسني بن احلسن بن حممد بن موسى 

بن بابويه، كان فقيهًا عاملًا(()4(.

و له كتاب يف علم الرجال وهو:)فهرست( ذكره النجايش يف ترمجة ربعي 
بن عبد اهلل )441()5(.

)1( النجايّش:رجال النجايّش ، ص140
)2( ن.م ، ص396.
)3( ن.م ، ص397.

)4( الطويّس: رجال الطويّس ، ص425.
)5( النجايّش:رجال النجايّش ، ص167.
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34-عبدالعزيز بن إسحاق: من أعالم القرن الرابع.
 وله يف علم الرجال: كتاب يف طبقات الشيعة)1(.ذكره الطويّس. 

35 -أمحد القاّلء السواق: من أعالم القرن الرابع.
 أمحد بن حممد بن عيل بن عمر بن رباح القاّلء السواق، أبو احلسن. موىل آل 

سعد بن أيب وقاص.

 قال النجايّش: ))وكان أبو احلسن أمحد بن حممد، ثقة يف احلديث، صنف 
كتبًا(()2(.

 وكذلك قال الطويّس يف الفهرست مثل الذي قاله النجايّش)3(.وله كتاب يف 
علم الرجال وهو:كتاب ما روي يف أيب اخلطاب حممد بن أيب زينب)4(.

36 - أبو عبداهلل احلسنّي: من أعالم القرن الرابع.
 و له يف علم الرجال كتاب وهو: كتاب أخبار املحدثني)5(.

)1( الطويّس: الفهرست ، ص341.
)2( النجايّش: رجال النجايّش ، ص92.

)3( الطويّس: الفهرست ، ص65.
)4( النجايّش: رجال النجايّش ، ص92 ، الطويّس: الفهرست ، ص65 ، 66.

)5( الطويّس: الفهرست ، ص536.
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املبحث األول
القرن اخلامس اهلجري عرص تطور علم الرجال عند 

الشيعة اإلمامية

إن علم الرجال عند الشيعة اإلمامية بلغ الذروة يف القرن اخلامس اهلجري/ 
مركز  ألهنا  التحديد  وجه  عىل  بغداد  مدينة  ويف  امليالدي  عرش  احلادي  القرن 
اخلالفة اإلسالمية يف العرص العبايس)1(. وكانت هذه املدينة قد استقطبت رجال 
العلم والفكر من أرجاء العامل اإلسالمي فربز فيها رجال مفكرون وأعالم من 
وسوف  ــاوردي)3(،  وامل الطويس)2(  الشيخ  فقصدها  املسلمني  مذاهب  خمتلف 

)1( فياض ، الدكتور عيل أكرب:حمارضات عن الشعر الفاريس واحلضارة اإلسالمية يف إيران )اإلسكندرية: 
مطابع اإلصالح ، د.ت د. ط( ، ص97. 

 ، ط2(   ، هـ  سنة1385   ، النعامن  مطبعة  الغيبة)النجف:   ، احلسن  بن  حممد   ، جعفر  أبو   ، الطويس   )2(
ص217.وقد أرخ وقت دخوله بغداد ، عند التحدث عن قرب عثامن بن سعيد قائاًل: ))فكنا ندخل إليه 

ونزوره مشاهرة...من وقت دخويل إىل بغداد وهي سنة ثامن وأربعامئة((.
 ، الشافعي  الفقيه   ، باملاوردي  املعروف   ، البرصي  حبيب  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  املــاوردّي:   )3(
استوطن ببغداد يف درب الزعفران وروى عنه اخلطيب البغدادي صاحب))تاريخ بغداد(( ، ومن أشهر 
ابن  ينظر:  ببغداد.  حرب  باب  مقربة  يف  ودفن  هـ(.   450( سنة  السلطانية((تويف  كتاب))األحكام  كتبه 
خلكان ، شمس الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر ، حتقيق وتعليق حممد حمي الدين عبد احلميد: 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، )مرص:مطبعة السعادة ، 1367 هـ -1948 م ، ط1( ، ج2 ص444 
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أذكر أبرز أولئك األعالم الذين قصدوا بغداد يف هذا العرص.

 ويمتاز هذا العرص بعوامل عدة كان هلا األثر الكبري يف هذه النهضة العلمية 
املوفقة التي بلغت ذروهتا يف هذا العرص ومنها:

أوالً - العامل السيايس.

ثانيًا – املراكز العلمية.

 أوالً - العامل السيايس:

إن العامل السيايس كان له األثر األسايس يف هذه النهضة أيام حكم آل بويه 
املمتد من سنة334 هـ إىل سنة 447 هـ وآل بويه كام هو املعلوم كانوا يتشيعون 

.ألهل البيت

املجتمع  أنَّ  ))والواقع  قائاًل:  الدكتور حسن عيسى احلكيم  أستاذنا  وذكر 
العلمي  التقدم  مضامر  يف  واسعة  ُخُطوات  البويي  العرص  يف  خطا  اإلسالمي 
أزهر  العهد من  ُيعّد هذا  الوقت احلارض(()1(. وهلذا  باقية حتى  آثاره  ال زالت 
العهود الثقافية يف هذه البالد إلطالق احلرية الدينية، واحلرية الفكرية، واحلرية 
البويي)3()367-372هـ( ألنه كان  الدولة  امتاز بذلك عضد  القلمية)2(. وقد 

 .445
الطويس)النجف األرشف: مطبعة اآلداب ، 1395 هـ -1975م ،  )1( احلكيم ، حسن عيسى:الشيخ 

ط1( ط1 ، ص32.
)2( ينظر: ، مصطفى جواد:أبو جعفر النقيب)بغداد: مطبعة اهلالل د. ط ، د.ت( ، ص5.

)3( عضد الدولة: أبو شجاع فناخرسو ، ابن ركن الدولة أيب عيل احلسن بن أيب شجاع بويه بن فناخرسو ، 
بن متام ، ولد باصبهان سنة)324 هـ( ، ودفن بالنجف األرشف بجوار مرقد االمام عيل  .ينظر:ابن 
احليدرية1389  الوردي)النجف:املطبعة  ابن  تاريخ   ، هـ(  مظفر)ت749  بن  الدين عمر  زين   ، الوردي 
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ثاقب  اهلمة،  بعيد  اهليبة،  شديد  اإلصابة،  كثري  السياسة،  حسن  فاضاًل،  عاقاًل 
الرأي، حمبًا للفضائل وأهلها، باذال يف موطن العطاء، ومانعًا يف أماكن احلرم، 
ناظرًا يف عواقب األمور)1(، حيب العلم والعلامء، وجيري اجلرايات عىل الفقهاء، 
واألطباء،  والنسابني،  والُقّراء،  والنحاة،  واملفرسين،  واملتكلمني،  واملحدثني، 
واألدب،  العلم  كبار رجال  أنظار  واملهندسني)2(.وكان قرصه حمط  واحلساب، 
و  كتاب)اإليضاح(  ومنها:  الكتب  له  وصنفوا  بلد،  كلِّ  من  العلامء  فقصده 
)التكملة( يف النحو الذي صنفه له الشيخ أبو عيل الفاريّس)3(، وكتاب)التاجي 
أن  إىل  جواد  مصطفى  ويذهب  الصايّب)4(.  إسحاق  أليب  بويه(  بني  أخبار  يف 

بن عثامن)ت  بن أمحد  أبوعبداهلل حممد  ، شمس اإلسالم  الذهبي   ، ، ط2( ، ج1ص424  هـ -1969م 
بغداد(حتت رقم407  العليا)كلية آلداب  الدراسات  ، خمطوطة مكتبة  الذهبي  تاريخ  ، خمترص  748 هـ( 
، ورقة7ب ، القمي ، الشيخ عباس)ت 1359 هـ(:الكنى واأللقاب)النجف:املطبعة احليدرية1376 هـ 
-1956م ، د.ط( ، ج2 ص333-335 ، ر ، حسن ، إبراهيم حسن ، تاريخ اإلسالم السيايس والديني 

والثقايف واالجتامعي)القاهرة:مطبعة السنة املحمدية1964-1967م ، د.ط( ، ج3 ص 47 -49. 
خمترص  تــاريــخ   ، هـــ(  ــلــطــي)ت1286  امل اهـــرون  بــن  غريغوريوس  الــفــرج  ــو  أب  ، الــعــربي  ــن  اب  )1(

الدول)بريوت:املطبعة الكاثوليكية1958م ، د.ط( ، ص172.
)2( متز ، آدم ، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عرص النهضة يف اإلسالم ، نقله إىل العربية 
التأليف والرتمجة والنرش1377 هـ -1957م ، د.ط(  أبو رويدة)القاهرة: مطبعة جلنة  اهلادي  حممد عبد 

ط3 ، ج1 ص46.
سنة  فسا  يف  ولد   ، النحوي   ، الفاريس  الغفار  عبد  بن  أمحد  بن  أمحد  بن  احلسن  عيل  أبو  الفاريس:   )3(
288 هـ ، واشتغل ببغداد سنة307 هـ ، وكان إمام وقته يف علم النحو ، وصحب عضد الدولة البويي 
، ومات سنة 377 هـ. ينظر: ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ج1 ص361 -364 ، الزركيل ، خري الدين 
، األعالم)مطبعة كوستاتسوماس ورشكاه1373 هـ -1376 هـ /1954م-1956م ، د.ط( ط2 ، ج2 

ص193. 
)4( الصايب: أبو إسحاق إبراهيم بن هالل بن زهرون احلرين الصايب ، كاتب اإلنشاء ببغداد يف عهد الدولة 
البويية ، ولد سنة عرشين وثالثمئة و نيف ، وتويف سنة 384 هـ. ينظر: ابن خلكان ، وفيات األعيان ، 
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أسباب التقدم والتطور العلمي الشامل يف عهد آل بويه احلرية التي كان العلامء 
رسيعًا،  ازدهــارًا  تزدهر  العلوم  ))أخذت  قائاًل:  العرص  ذلك  يف  هبا  يتمتعون 
حتى صارت أيامها من أزهر العصور العلمية اإلسالمية، وذلك لتوافر احلرية 
الفكرية، واحلرية القلمية، وكانت احلريات قبلهم مزمومة مكمومة، وقد عوقب 
يف  لشذوذه  منصوراحلالج)1(  بن  احلسني  عىل  جرى  كام  باملوت،  قبلهم  عليها 
التحرر، فظهرت األقالم احلرة، ورصحت النفوس الكامتة، وتنفست الصدور 
ف بسلطان العقل، فنفذ حكم املعقول يف املنقول وكان املنقول  املحرجة، واعرُتِ
واالختالف،  الصحة  حيث  من  حقيقته  كانت  ما  كائنة  مقدسًا،  ذلك  قبل 
واإلمكان واالستحالة(()2( وهنا يف احلقيقة يكمن الرس يف كثرة من نبغ يف العلوم 
واآلداب يف ذلك العرص من خمتلف املذاهب اإلسالمية، أمثال:الشيخ الكلينّي، 

ج1 ، ص34-36 ، زيدان ، جرجي)ت1332 هـ( ، تاريخ آداب اللغة العربية)القاهرة: دار اهلالل ، د.ط 
، د.ت( ، ج2 ، ص275. 

)1( احلالج: أبو مغيث ، وقيل أبو عبداهلل ، احلسني بن منصور ، أصله جمويس من أهل فارس ، رضب 
بالسياط نحوًا من ألف سوط ، وقطعت يداه ورجاله ، ورضبت عنقه ، وأحرقت جثته بالنار ، ونصب 
 ، بغداد  من  الطاق  بباب  قتل  وقد   ، رأسه  جانب  إىل  ورجاله  يداه  وعلقت   ، السجن  سور  عىل  رأسه 
ودفن باجلانب الغريب قريبًا من مرقد معروف الكرخي وذلك عام)309 هـ( يف أثناء خالفة املقتدر باهلل. 
ينظر:اخلطيب البغدادّي: تاريخ بغداد ، مج8 ص112 ، القرطبّي ، عريب بن سعد: صلة تاريخ الطربي 
)القاهرة:مطبعة االستقامة1358 هـ -1939م ، د.ط( ، ص 70-74 ، السلمي ، أبو عبدالرمحن حممد بن 
احلسني: طبقات الصوفية ، حتقيق نور الدين رشيبه)مرص:مطابع دار الكتاب العريب1372 هـ -1953م 
، زكريا بن حممد بن  القزويني   ، ، ج2 ، ص35  ، احلضارة اإلسالمية  متز   ، ، ط1( ، ص 308-307 
حممود:آثار البالد وأخبار العباد)بريوت:دار صادر ، ودار بريوت1380 هـ -1960م ، د.ط( ، ص164. 
)2( جواد ، مصطفى:الثقافة العقلية واحلالة األجتامعية يف عرص الرئيس أيب عيل بن سينا ، مقالة يف جملة 
املجمع العلمي العراقي )العراق:مطبعة املجمع العلمي العراقي1375 هـ -1956م ، د.ت ، د.ط( ، مج 

4 ج2 ص509.
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والشيخ ابن قولويه)1(، والشيخ الصدوق، والشيخ املفيد، والرشيف الريّض)2(، 
والرشيف املرتىض)3(، والشيخ الطويّس، والكثري من شيوخ املذاهب اإلسالمية، 

)1( ابن قولويه: أبو القاسم جعفر بن حممد بن جعفر بن موسى بن قولويه أستاذ الشيخ املفيد ، ومن كبار 
علامء اإلمامية ، له تصانيف كثرية عىل عدد أبواب الفقه توىف سنة)368 هـ( ، ودفن بجوار اإلمامني موسى 
الكاظم ، وحممد اجلواد  ، وبجنبه دفن الشيخ املفيد. ينظر: النجايّش: الرجال ، ص 95 ، الطويّس: 
بن  أبو منصور احلسن بن يوسف   ، احليّل  العالمة   ، الفهرست ، ص 67  الطويّس:   ، الرجال ص 458 
املطهر األسدّي:خالصة األقوال)648هـ -726 هـ( ، حتقيق: الشيخ جواد القيومّي ، )د.م ، مؤسسة نرش 
الفقاهة ، 1422 هـ ، ط2( ، ص31 ، ابن حجر ، لسان امليزان ، ج2 ص 125 ، احلر العاميّل ، حممد بن 
احلسن)ت1104 هـ( ، أمل اآلمل ، حتقيق السيد أمحد احلسيني)النجف: مطبعة اآلداب1385 هـ ، ط1( 
، ق2 ص55 ، أبو عيل ، حممد بن إسامعيل املازندراين ، منتهى املقال يف علم الرجال)طبع حجر1300 هـ( 

، ص79 ، القمي ، الكنى واأللقاب ، ج1 ص385.
 ، هـ  ببغداد سنة 406  ، ولد سنة359 هـ وتوىف  بن احلسني  أبو احلسن حممد  الرشيف  الريّض: هو   )2(
ثم   ، داره  يف  دفن  والعلامء.  للعلم  حمبًا   ، عرصه  شاعر   ، واملظامل  احلج  إمارة  إليه  وكانت   ، النقباء  نقيب 
بن  امللك  عبد  منصور  أبو   ، الثعالبي  ينظر:  أبيه.  بجوار   احلسني اإلمام  مشهد  عند  كربالء  إىل  نقل 
حممد بن إسامعيل النيسابوري)ت429 هـ( ، يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص ، حتقيق حممد حميي الدين 
أبو احلسن   ، الباخرزي  السعادة1375 هـ -1956م( ط2 ، ج3 ص137  عبد احلميد)القاهرة: مطبعة 
مكي  سامي  الدكتور  حتقيق   ، العرص  أهل  وعرصة  القرص  دمية   ، هـ(  عــيل)ت467  بن  احلسن  بن  عيل 
العاين)بغداد:مطبعة املعارف1391 هـ -1971م( ط1 ، ج1 ص 289 ، ابن اجلوزي ، مجال الدين أبو 
الفرج عبد الرمحن بن عيل)ت597 هـ( ، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم)حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة 
املعارف العثامنية1359 هـ( ط1 ، ج7 ص281 ، ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ج4 ص44-48 ، ابن 
عنبة ، مجال الدين أمحد بن عيل بن احلسني بن عيل بن مهنا الداودي احلسني)ت828 هـ( ، عمدة الطالب 
يف آنساب آل أيب طالب)النجف: املطبعة احليدرية( ، ص196-200 ، ، احلر العاميل ، أمل اآلمل ، ق2 
ص261 ، الطرحيي ، فخر الدين بن حممد عيل الرماحي النجفي)ت1085 هـ( ، جممع البحرين ، حتقيق 
السيد أمحد احلسيني)النجف: مطبعة اآلداب1386 هـ( ط1 املحققة ، مج1 ص189 ، التسرتي ، حممد 
تقي ، قاموس الرجال)قم:املطبعة العلمية ومطبعة مصطفوي1387 هـ( ، ج 8 ص148-149 ، متز ، 

احلضارة اإلسالمية ، ج1ص312 و486.
، املعروف بعلم اهلدى. ولد سنة)355 هـ( ، وتوىف  القاسم عيل بن احلسني املوسوي  أبو  )3( املرتىض: 
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واجلوينّي  آبــاذي)1(،  الفريوز  والشريازّي  املــاوردّي،  أمثال:  الكالمية  والفرق 
والدامغايّن)6(،  الصّباغ)5(،  وابن  والبرصّي)4(،  والباقاليّن)3(،  احلرمني)2(،  إمام 

سنة436 هـ امتاز بدراساته يف علم الكالم ، والفقه ، والتفسري ، واحلديث ، واألدب. متوحد يف علوم 
كثرية ، جممع عىل فضله وأكثر أهل زمانه أدبًا وفضاًل. ينظر: الطويس ، الفهرست ، ص125 ، الطويس ، 

الرجال ، ص485. 
، سكن  آباذي  الفريوز  الشريازي  إبراهيم بن عيل بن يوسف  الدين  ، مجال  أبو إسحاق  الشريازي:   )1(
بغداد ، وتفقه عىل مجاعة من العلامء ، وصار إمام وقته فيها. وهو من فقهاء املذهب الشافعي ، ولد بفريوز 

آباذ سنة)393 هـ( ، وتوىف ببغداد سنة)476 هـ(. ينظر: ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ج1 ص 9 12.
)2( اجلويني: أبو املعايل ، ضياء الدين عبد امللك بن عبداهلل بن يوسف ، اجلويني الفقيه الشافعي ، املعروف 
بإمام احلرمني ، ولد بقرية من أعامل نيسابور سنة419 هـ ، ثم سافر إىل بغداد ، ولقي هبا مجاعة من العلامء ، 
وكانت وفاته سنة 478 هـ. ينظر ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ج2 ص 341-343 ، السبكي ، تاج الدين 
أبو نرص عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف)ت771 هـ( ، طبقات الشافعية الكربى ، حتقيق عبد الفتاح 
حممد اجللو وحممود حممد الطناحي)مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه1385 هـ -1966م( ط1 ، ج5 
ص 165-171 ، الطاهر ، عيل جواد ، الشعر العريب يف العراق وبالد العجم يف العرص السلجوقي)بغداد: 

مطبعة املعارف1958م ، د.ط( ، ج1 ص165.
)3( الباقاليّن: أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد. كان عىل مذهب األشعري ، سكن بغداد ، وصنف هبا يف 
علم الكالم وغريه ، وانتهت إليه الرياسة يف مذهبه ، توىف سنة)403 هـ( ، ودفن بمقربة باب حرب ببغداد. 

ينظر: ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ج3 ص 400. 
)4( البرصّي: أبو احلسني حممد بن عيل الطيب ، البرصّي ، وهو من شيوخ املعتزلة الكبار ، وكان إمام وقته 
يف علم الكالم عىل مذهب االعتزال. توىف سنة 436 هـ. ينظر: ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ج3 ص 

 .402 ، 401
)5( ابن الّصباغ: أبو نرص عبد السعيد بن حممد بن عبد الواحد ، املعروف بابن الّصباغ ، الفقيه الشافعّي 
س باملدرسة النظامية ببغداد وقتًا  ، وقد اعترب فقيه العراقيني يف عرصه ، وكانت الرحلة ُتَشدَّ إليه ، وقد درَّ
ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ج2  ببغداد. ينظر:  الزمن. ولد سنة)400 هـ( وتوىف سنة)477 هـ(  من 

ص385 ، 386 ، الطاهر ، الشعر العريب ، ج1 ص66. 
)6( الدامغاين: أبو عبداهلل حممد بن عيل ، الفقيه احلنفي ، وكان أستاذًا يف املذهب ، َوُعنَي قايض القضاة 
سنة)447 هـ(. ولد الدامغايّن سنة)398 هـ(يف دامغان وتوىف سنة)478 هـ(. ينظر: الطاهر ، الشعر العريب 

، ج1 ص66.
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والبغدادّي)1(، و غريهم من العلامء والفقهاء واملحدثني الذين زخر هبم القرن 
اخلامس اهلجري. وقد كان الكثري من رجال الفكر والعلم يف عهد آل بويه يف 
عضد  دار  يف  ))أفرد  هـ(   369( سنة  ففي  واالضطرابات،  الفوىض  من  مأمن 
الدولة ألهل اخلصوص، واحلكامء من الفالسفة موضع يقرب من جملسه وهو 
من  آمنني  للمفاوضة  فيها  جيتمعون  فكانوا  احلجاب  هبا  خيتص  التي  احلجرة 
السفهاء ورعاع العامة... فعاشت العلوم وكانت مواتًا، وتراجع أهلها وكانوا 
أشتاتا، ورغب األحداث يف التأدب، والشيوخ يف التأديب، وانبعثت القرائح، 
أموال عظيمة  املال  بيت  الفضل، وكانت كاسدة، وأخرج من  أسواق  ونفقت 
رصفت يف هذه األبواب ويف غريها من الصدقات عىل ذوي احلاجات من أهل 
يكرم  ))كان  البويي  الدولة  عضد  وأنَّ  الذمة(()2(  أهل  إىل  وجتاوزهم  املّلة، 
ويدنيهم  حرضته،  من  ويقّرهبم  إنعام،  أهنأ  عليهم  وينعم  إكرام،  أوىف  العلامء 
الفضائل،  أنواع  يف  ويفاوضهم  املسائل،  أجناس  يف  ويعارضهم  خدمته،  من 
وقد  أحالها(()3(  ثمرٍة  كلِّ  من  له  أعالها، وجنى  كلِّ طبقة  من  عنده  فاجتمع 
َس جهوده ))يف العمل عىل النهوض بمرافق بالده بقدر ما يف طاقته، فعمد  َكرَّ

)1( البغدادّي: أبو الوفاء عيل بن حممد بن عقيل البغدادي ، الظفري ، املقرئ ، أحد شيوخ احلنابلة ، وكان 
القرص  َوُصيّلَ عليه يف جامعي   ، ، وتوىف سنة513ه  ، وواعظًا. ولد سنة 431ه  متكلاًم  ، وأصوليًا  فقيهًا 
واملنصور ببغداد. ينظر: البغدادي ، زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد الدمشقي احلنبيل ، الذيل 
عىل طبقات احلنابلة البن رجب ، تصحيح حممد حامد الفقي ، )القاهرة: مطبعة السنة املحمدية1372 هـ 

-1952م ، د.ط( ، ج1 ص163-142.
هـ  الصناعية1332  التمدن  رشكة  مطبعة  األمم)مرص:  جتارب   ، حممد  بن  أمحد  عيل  أبو   ، مسكويه   )2(

-1914م ، د.ط( ، ج6 ص68.
)3( الروذراوري ، ظهري الدين أبو شجاع حممد بن احلسني: ذيل جتارب األمم)مرص:مطبعة رشكة التمدن 

الصناعية1334 هـ -1916م ، د.ط( ، ج3 ص 68.
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إىل تشجيع الُقّراء والعلامء، وشّيد املساجد والبيامرستانات وغريها من املنشئات 
العامة، وأصلح القنوات واآلبار، فامتألت باملياه، كام خصص جزًء من أموال 

الدولة للرتفيه عن الفقراء(()1(. 

 ثانيًا– املراكز العلمية:
يف  ببغداد  الفكرية  احلركة  تطور  يف  دورًا  العلمية  املراكز  أّدت  وكذلك   
القرن اخلامس اهلجري فكانت املكتبات ودور العلم جتمع رجال الفكر من كلِّ 
املذاهب حتى أنَّ أبا العالء املعرّي)2( قصد مكتبات بغداد وأشار إليها يف رسائله 
فضاًل عن وجود املدارس التابعة للسلطة وملذاهب معينة تستقطب أعدادًا من 

رجال العلم والفكر يف العامل اإلسالمي.

 ومن أهم املراكز العلمية التي برزت يف هذا القرن هي:

دار العلم: وتسمى بمكتبة سابور أو خزانة سابور وهي التي شيَّدها الوزير 

يونس  احلميد  وعبد  خورشيد  زكي  إبراهيم  و  الشنتناوي  أمحد  اصدار   ، اإلسالمية  املعارف  دائرة   )1(
وغريهم ، مادة)بويه( مج4 ص 357.

)2( املعرّي: أبو العالء أمحد بن عبداهلل بن سليامن بن حممد بن سليامن ، ولد بمعرة النعامن سنة)363 هـ( 
، وتوىف فيها سنة)449 هـ( ، ينظر: الثعالبي ، تتمة اليتيمة ، ج1 ص9 ، الصفدي ، صالح الدين خليل 
بن أيبك ، نكت اهليامن ، )د. ط ، د.مط ، د.م ، د.ت( ، ص101-109 ، القمي ، الكنى واأللقاب ، ج3 

ص169-168.



   الفصل الثاين /علم الرجال عند الشيعة االمامية يف القرن اخلامس اهلجري ........   101   

يف  ببغداد)2(  العلم  ألهل  بناها  والتي  أردشــري)1(  بن  سابور  نرص  أبو  البويي 
العلم، وكان  دار  العلم من كلِّ فن، وساّمها  إليها كتب  سنة381 هـ، ))ومحل 
فيها أكثر من عرشة اآلف جملد، َوَوقَّف عليها الوقوف(()3(. وكانت حتتوي عىل 
الدنيا  يف  تكن  ومل  مقلة)4(،  بني  بخطوط  مصحف  مئة  وتضم  العلوم  أصناف 

)1( أبو نرص سابور بن أردشري وزير هباء الدولة أيب نرص بن عضد الدولة البويي ، كان من أكابر الوزراء 
، وأماثل الرؤساء ، مجعت فيه الدراية والكفاية ، وكان بابه حمط الشعراء واألدباء ، ولد بشرياز سنة)336 
هـ( ، وتوىف ببغداد سنة)416 هـ(. ينظر ابن األثري ، عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد 
بن عبد الكريم الشيباين اجلزري ، الكامل يف التاريخ)مرص: املطبعة األزهرية املرصية1301 هـ ، ط1( ، 
ج10 ص3 ، ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ج2 ص 99-100 ، ابن كثري ، عامد الدين أبو الفداء إسامعيل 
السعادة1351 هـ -1932م ،  التاريخ)مرص: مطبعة  البداية والنهاية يف   ، بن عمر القريش)ت774 هـ( 
ط1( ، ج12 ص19 ، ابن العامد ، أبو الفالح عبد احلي احلنبيل ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب)مكتبة 

القديس1350 هـ -1351 هـ( ، ج3 ص104.
السقا  مصطفى  حتقيق   ، الزند  سقط  رشوح   ، سليامن  بن  عبداهلل  بن  أمحد  العالء  أبو   ، املعري   )2(

وآخرين)القاهرة: الدار القومية للطباعة والنرش1383 هـ -1964م( ، السفر الثاين ، ق3 ص1240.
)3( ابن اجلوزي ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم)حيدر آباد 
الدكن:مطبعة دائرة املعارف العثامنية1359 هـ( ط1 ، ج8 ص 22. ينظر: الذهبي ، خمترص تاريخ الذهبي 
، ورقة 9 آ ، السيوطي ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر)ت911 هـ( ، تاريخ اخللفاء ، حتقيق حممد 
 ، عيل  كرد  ينظر:   ، ص412   ، ط1  -1952م(  هـ  السعادة1371  احلميد)مرص:مطبعة  عبد  الدين  حمي 
حممد بن عبد الرزاق بن حممد ، خطط الشام)دمشق:مطابع الرتقي ، املفيد ، احلديثة1343 هـ -1346 هـ 

/1925م-1928م ، د.ط( ، ج6 ص190.
)4( بنو مقلة: أدباء ووزراء ، وأصحاب خطوط مجيلة ، منهم الوزير أبو عيل حممد بن عيل بن احلسني بن 

مقلة)272-328 هـ(حتى قيل بخطه املثل:
خط ابن مقلة من وعاء مقلته َودَّترْ جوارحه لو أصبحت مقال

ينظر:ابن خلكان ، وفيات االعيان ، ج4 ص200-202 ، متز ، احلضارة اإلسالمية ، ج1 ص173-
174 ، القمي ، الكنى واأللقاب ، ج1 ص418.



   102   ............................................   علم الرجال دراسة يف مراحل تطوره

أحسن كتبًا منها كّلها بخطوط األئمة املعتربة و أصوهلا املحررة)1( فكان يرتدد 
عليها العلامء واألدباء والفالسفة والباحثون عىل اختالف أجناسهم)2(. وتقع دار 
العلم هذه يف الكرخ يف حملة بني السورين)3(، إذ إنَّ سابور بن أردشري))عّمرها 
ابتاعها  كثرية  كتبًا  إليها  ونقل  أهله،  عىل  ووقفها  العلم،  دار  وساّمها  وبّيضها، 
ومجعها، وعمل هلا فهرستًا، ورد النظر يف أمورها ومراعاهتا، واالحتياط عليها 
إىل الرشيفني أيب احلسني حممد بن احلسني بن أيب شيبة، وأيب عبداهلل حممد بن أمحد 
احلسني، والقايض أيب عبداهلل احلسني بن هارون الضبي، وكّلف الشيخ أبا بكر 
حممد بن موسى اخلوارزمي فضل عناية هبا(()4(. وُتعّد هذه الدار))أول مدرسة 
وقفت عىل الفقهاء، وكانت قبل النظامية)5( بمدة طويلة(()6( فكانت )دار العلم( 

معجم   ، البغدادّي  الرومي  عبداهلل  بن  ياقوت  أبوعبداهلل  الدين  شهاب   ، احلموي)ياقوت(   )1(
البلدان)طهران:طبع أوفسيت1965م ، د.ط( ، مج 1 ص 799.

)2( جواد ، مصطفى)الدكتور( ، سوسة ، أمحد)الدكتور( ، دليل خارطة بغداد املفصل يف خطط بغداد 
قدياًم وحديثًا)مطبعة املجمع العلمي العراقي1378 هـ -1958م( ، ص146.

)3( بني السورين: تثنية لسور املدينة ، اسم حملة كبرية ، من حمال الكرخ ببغداد وهي أحسن حماهلا. ينظر: 
البغدادّي ، صفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق ، مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع ، حتقيق 
وتعليق عيل حممد البجاوي)مطبعة دار أحياء الكتب العربية1374 هـ -1955م ، ط1( ، ج1 ص245 
دار  مطبعة  السالم)بغداد:  دار  بغداد  حماسن  تاريخ  يف  املرام  غاية   ، املوصيل  اهلل  خري  ياسني   ، العمري   ،

البرصي 1388 هـ -1968م ، د.ط( ، ص26.
)4( ابن اجلوزي ، املنتظم ، ج7 ص172 ، ينظر: كرد عيل ، خطط الشام ، ج6 ص190.

)5( النظامية: مدرسة ببغداد أنشأها الوزير السلجوقي نظام امللك)احلسن بن عيل بن إسحاق الطويس( 
وقد دّرس هبا اإلمام الغزايل مدة من الزمن. ينظر: ابن خلكان: وفيات األعيان ، ج1 ص295. بروكلامن 
، كارل: تاريخ الشعوب اإلسالمية ، نقله إىل العربية نبيه أمني فارس ومنري البعلبكي)بريوت: دار العلم 
السيايس  اإلسالم  تاريخ   ، حسن  إبراهيم   ، حسن   ، ص129-128  ج2   ، ط3(   ، 1960م  للماليني 
والديني والثقايف و االجتامعي )القاهرة:مطبعة السنة املحمدية 1964م-1967م ، د.ط( ، ج4 ص425.

)6( ابن كثري: البداية والنهاية ، ج11 ص312.
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يف هذا العرص ملتقى رجال الفكر واألدب، ومنتدى العلامء والباحثني، يشّدون 
إليها الرحال وهذا له داللة واضحة عىل اتساع آفاق العلم ببغداد يومذاك، وعىل 
وجود عدد كبري من العلامء والباحثني. وقد آلت دار العلم بعد وفاة مؤسسها 
سابور ابن أردشري سنة)416 هـ( إىل الرشيف املرتىض، إذ عنّي عليها أبا عبداهلل 
ابن أمحد مرشفًا)1( وبقيت هذه املكتبة تؤدي دورها يف خدمة العلم والفكر حتى 

سنة)451 هـ(، حيث احرتقت عند دخول طغرلبك)2( مدينة بغداد.

أخرى  دارًا  ببغداد،  الريض  الرشيف  أنشأ  الــريض:  للرشيف  العلم  دار 
وكانت  إليه(()4(  حيتاجون  ما  لطلبتها))مجيع  وخصص  العلم()3(  سامها)دار 
دار علم ودراسة، وسكن للطالب، وهي أشبه باملدرسة ذات القسم الداخيل، 
ومما يؤيد ذلك أن الوزير أبا حممد املهلبّي دفع للرشيف الريض مبلغًا من املال 
ولكن  لصاحبه،  املبلغ  الرشيف  فرّد  مولود،  له  ولد  يوم  دينار  ألف  مقداره 
فلام  العلم  الرشيف عىل مالزميه من طالب  ))يفرقه  أن  له عىل  أرجعه  الوزير 
جاءه الطبق وحوله طالب العلم قال: هاهم حضور فليأخذ كّل أحد ما يريد 
الدينار  ورد  وأمسكها  قطعة،  جانبه  من  فقرض  دينارّا  وأخذ  منهم  رجل  فقام 
ليلة،  الرساج  إىل دهن  احتجت  إين  فقال:  الرشيف عن ذلك  فسأله  الطبق  إىل 

)1( احلموي: معجم األدباء ، ج6 ص359.
)2( طغرلبك: أبو طالب حممد ميكائيل بن سلجوق بن دقاق ، امللقب ركن الدين أول سالطني السالجقة 
، ولد سنة)429 هـ( ، وتوىف سنة)455 هـ(. ينظر: ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ج4 ص158-155 ، 

دائرة املعارف اإلسالمية مادة)طغرلبك( ، مج 15 ص233-230.
)3( ابن عنبة: عمدة الطالب ، ص199.

)4( ن ، م ، متز: احلضارة اإلسالمية ، ج1 ص312 ، احليّل ، عبد احلسني: مقدمة ديوان الريض)بريوت: 
املطبعة األدبية 1307 هـ ، د.ط( ، ص68.
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ومل يكن اخلازن حارضًا، فأقرضت من فالن البقال دهنًا للرساج فأخذت هذه 
القطعة ألدفعها إليه عوض دهنه.. فلام سمع الريض ذلك أمر يف احلال أن يتخذ 
ليأخذ منها ما حيتاج  الطلبة، ويدفع إىل كلِّ منهم مفتاح  للخزانة مفاتيح بعدد 
إليه، وال ينتظر خازنًا يعطيه، ورد الطبق عىل هذه الصورة(()1(، ومل تكن هذه 
من  الطالب  حيتاجه  ما  مجيع  فيه  خمزن  يتبعها  كان  بل  فحسب،  الدار))مدرسة 
األمور املادية، وإىل جانب ذلك خزانة كتب حافلة عرفت بخزانة دار العلم وقد 
كانت هذه اخلزانة يف مصاف اخلزائن الكربى ببغداد، منظمة تنظيام حسنا(()2(. 

خزانة الرشيف املرتىض: وقد كان للرشيف املرتىض يف بغداد، مكتبة كبرية، 
حتتوي عىل ثامنني ألف جملد)3(. وقال أبو القاسم التنوخي وهو صاحب الرشيف 
وحمفوظاته  مصنفاته  من  جملد  ألف  ثامنني  فوجدناها  كتبه  ))حرصنا  املرتىض: 
ومفرداته(()4( حتى أصبحت هذه الدار ملتقى العلامء واألدباء والباحثني ومن 
الدار كانت  النادر ))أن جيتمع نظريها عند أحد غريه(()5(. فضاًل عن أن هذه 
الرشيف  سعى  وقد  والباحثون،  املفكرون  إليها  خيتلف  ومناظرة)6(،  علم  دار 

)1( ابن عنبة: عمد ة الطالب ، 198-199 ، اخلونساري ، حممد باقر: روضات اجلنات يف أحوال العلامء 
والسادات)طبع حجر ، 1306 هـ ، د. ط ، د.مط ، د.م ، د.ت( ، ص575 ، احليّل ، مقدمة ديوان الرشيف 

الريّض ، ص3.
 ، د.ط(   ، املعارف1948م  مطبعة  العراق)بغداد:  يف  القديمة  الكتب  خزائن  كوركيس:   ، عواد   )2(

ص231.
)3( ابن عنبة: عمدة الطالب ، ص195.

)4( احلسيني ، صدر الدين السيد عيل خان املدين الشريازي: الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، تقديم 
السيد حممد صادق بحر العلوم)النجف: املطبعة احليدرية ، 1382 هـ -1962م ، د.ط( ، ص463.

)5( عواد: خزائن الكتب ، ص234.
)6( ابن حجر: لسان امليزان ، ج4 ص223.
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استمراريتها  عىل  واحلفاظ  والفكرية  العلمية  احلركة  تنمية  أجل  من  املرتىض 
اليسار  وذوو  الناس  من  األتقياء  وكان  الفقهاء(()1(.  كاغد  عىل  فأوقف))قرية 
منهم، وعشاق العلم واملعرفة يف بغداد))ينشئون املدارس ويوقفون عليها بعض 
والباحثني  الكتاب  املدرسني والطلبة(()2(.وكان بعض  لسّد حاجات  أمالكهم 
يدون مؤلفاهتم ومصنفاهتم إىل دور العلم ببغداد.)3( وهكذا غدت مدينة بغداد 
والثقافة))ومبعث  العلم  مراكز  من  مهاًم  مركزًا  اهلجري  اخلامس  القرن  خالل 
احلركة الفكرية، ومباءة العلم الوحيدة، بل حارضة الثروة والرفاهية واملدنية((
)4( فكانوا طلبة العلم يف هذا احلقبة الزمنية يفدون إىل كلِّ هذه املراكز العلمية من 

مجيع أطراف الدولة اإلسالمية.

ومن خالل ما تقدم من كالم يتضح لنا مدى أمهية القرن اخلامس اهلجري 
وأثره فيام بعده من القرون التي تليه إذ انحرس النتاج العلمي بعد جميء السالجقة 
منها،  منهم  عدد  خروج  إىل  أدى  مما  هبم  والتنكيل  العلامء  ومضايقة  بغداد  إىل 

فخرج الشيخ الطويس قاصدًا النجف األرشف بعد أن أحرقت داره ومكتبته.

)1( األفندي ، املريزا عبداهلل بن املريزا عيسى االصفهاين: رياض العلامء ، خمطوطة مصورة يف مكتبة اإلمام 
احلكيم يف النجف ، ج3 ورقة332.

)2( خودا بخش: احلضارة اإلسالمية ، ترمجة وتعليق الدكتور عيل حسني اخلربوطيل)دار احياء الكتب 
العربية ، 1380 هـ -1960م ، د.م ، د.ط( ، ص173.

)3( احلموي: معجم األدباء ، ج1 5-6 ، ابن أيب أصيبعة ، موفق الدين أبو العباس أمحد بن القاسم بن 
خليفة السعدي اخلزرجي: عيون األنباء يف طبقات األطباء ، )املطبعة الوهبية ، 1299 هـ -1882م ، د.م 

، ط1( ، ج1 ص146. 
)4( كرد عيل: اإلسالم واحلضارة العربية ، ج2 ص42. 



املبحث الثاين
املصنفات الرجالّية عند الشيعة اإلمامية ومؤلفوها يف القرن اخلامس اهلجري

يف أواخر القرن الرابع اهلجري كان أهم كتاب فيه هو كتاب رجال الكيّش 
باسم  واملصنفات  الرجال  يف  آخر  كتاب  فظهر  اهلجري  اخلامس  القرن  يف  أما 
الفهرست للشيخ الطويّس ثم ظهر كتاب الرجال أو األبواب مصنّف عىل نحو 
منهج الطبقات للشيخ الطويّس، ثم الكتاب اآلخر املهم وهو الفهرس للنجايّش 
األصول  هي  الكتب  وهذِه  النجايّش  برجال  العلمية  األوســاط  يف  املعروف 
املعتمدة عند املدرسة اإلمامية، وهناك كتاب آخر يف الضعفاء البن الغضائرّي 
ولكنه خمتلف يف نسبته وهناك بعض املصنفات يف الرجال، أو أقوال متناثرة يف 
الكتب  ولكن  ومصنفاته  كتبه  يف  رجالية  آراء  له  املفيد  كالشيخ  الرجال  تقويم 
التي ذكرناها تعد أصول هذه املدرسة وسوف نذكر يف هذا املبحث بعض تلك 
إىل  اإلشارة  ترمجة خمترصة مع  ملؤلفيها  القرن ونرتجم  الرجالية يف هذا  الكتب 

مصادر ترمجتها. 

1– ابن عياش اجلوهرّي: )ت 401 هـ(.
ابراهيم بن  أبو عبداهلل أمحد بن حمّمد بن عبيداهلل بن احلسن بن عّياش بن 

أّيوب اجلوهرّي.
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قال الطويّس: ))كان سمع احلديث وأكثر واختلَّ يف آخر عمره، وكان جّده 
وأبوه وجهني ببغداد(()1(.

وله كتب يف علم الرجال وهي:

 .)2(1 – مقتضب األثر يف عدد األئمة اإلثني عرش

2– االشتامل عىل معرفة الرجال. فيه من روى عن إمام، إمام)3(.

3 – ذكر من روى احلديث من بني نارشة)4(.

4 – أخبار وكالء األئمةاألربعة خمترص)5(.

هذه الكتب ذكرها النجايّش يف رجاله وكذلك الطويّس يف الفهرست)6(. 

2– احلسني بن عبيداهلل الغضائرّي: )ت 411 هـ(.
أبو عبد اهلل،  الغضائري  إبراهيم  النجايّش: ))احلسني بن عبيداهلل بن   قال 

شيخنا رمحه اهلل(()7(.

أبا عبد اهلل، كثري  الغضائري، يكنى  الطويّس: ))احلسني بن عبيد اهلل   قال 

)1( الطويّس:الفهرست ، ص78.
)2( النجايّش:الرجال ، ص86 ، الطويّس:الفهرست ، ص78.

)3( ن.م.

)4( ن.م.

)5( ن.م.

)6( ن.م.
)7( النجايّش:الرجال ، ص69.
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السامع، عارف بالرجال، وله تصانيف ذكرناها يف الفهرست، سمعنا منه وأجاز 
لنا بجميع رواياته. مات سنة إحدى عرش وأربعامئة(()1(.

وله كتب منها يف علم الرجال كتاب))تكملة رسالة أيب غالب الزرارّي((
طبعت يف ذيل رسالة أيب غالب الزرارّي حتقيق السيد حممد رضا اجلاليّل.

3 – أمحد بن عيل السريايّف: )ت 415 هـ ح(. 
البرصة  نزيل  السريايّف  العباس بن نوح  النجايّش: ))أمحد بن عيل بن  قال   
كان ثقة يف حديثه، متقنا ملا يرويه، فقيها، بصريا باحلديث والرواية، وهو ُأستاذنا 

)استادنا( وشيخنا ومن استفدنا منه(()2(.

وقال الطويّس: ))واسع الرواية ثقة يف روايته(()3(.

وله يف علم الرجال: 
أ - كتاب الرجال الذين رووا عن أيب عبد اهلل، و زاد عىل ما ذكره ابن 

عقدة كثريًا.

ب - كتاب املصابيح يف ذكر من روى عن األئمةلكل إمام.

ج - أخبار الوكالء األربعة.

د – أخبار األبواب)4(.

)1( الطويّس:الرجال ، ص425.
)2( النجايّش:الرجال ، ص86.

)3( الطويّس:الفهرست ، ص87.
)4( ن.م، ص86.
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 وهذه الكتب قد ذكرها النجايّش يف ترمجته له وكذلك الطويّس يف الفهرست.

4 – ابن ُعْبُدون البزاز: )ت 423 هـ(.
أبو عبد اهلل شيخنا  البزاز  بن أمحد  الواحد  النجايّش: ))أمحد بن عبد  قال   

املعروف بابن ُعبرُْدون(()1(.

عبداهلل  أبا  يكنى  احلارش  بابن  املعروف  بن عبدون  ))أمحد  الطويّس:  وقال 
ثالث  سنة  مات  رواه  ما  بجميع  لنا  واجاز  منه  سمعنا  والرواية  السامع  كثري 

وعرشين واربعامئة(()2(.

وله يف علم الرجال: كتاب الفهرست ذكره الشيخ الطويّس يف الفهرست يف 
ترمجة إبراهيم بن حممد بن سعيد الثقفّي)3(.

5 – أمحد بن احلسني ابن الغضائرّي: من أعالم القرن اخلامس اهلجري.
 أبو احلسني أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل الغضائري الشهري بابن الغضائرّي.

وله يف علم الرجال:

أ – فهرست كتب األصحاب.

ب – فهرست أصول األصحاب.

ج – كتاب املمدوحني.

)1( النجايّش:الرجال ، ص87.
)2( الطويّس:الرجال ، ص413 ، 414.

)3( الطويّس:الفهرست ، ص13.
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د – كتاب املذمومني. املعروف بكتاب )الضعفاء(. 

من  مجاعة  رأيت  ملا  ))فإين  الفهرست:  كتابه  مقدمة  يف  الطويّس  ذكر  وقد 
شيوخ طائفتنا من أصحاب احلديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه 
وال  ذلك،  استوىف  أحدًا  منهم  أجد  ومل  األصــول،  من  ورووه  التصانيف  من 
به  بروايته وأحاطت  اختص  ما  يذكر  أن  منهم كان غرضه  بل كل  أكثره،  ذكر 
ما كان قصده  إال  يتعرض أحد منهم الستيفاء مجيعه،  الكتب، ومل  خزانته من 
أبو احلسني أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل رمحه اهلل فإنه عمل كتابني: أحدمها ذكر 
فيه املصنفات، واآلخر ذكر فيه األصول، واستوفامها عىل مبلغ ما وجده وقدر 
عليه، غري أن هذين الكتابني مل ينسخهام أحد من أصحابنا، واخرتم هو رمحه اهلل 
وعمد بعض ورثته إىل إهالك هذين الكتابني وغريمها من الكتب. عىل ما حيكي 

بعضهم عنهم(()1(.

: )ت 450 هـ(.  ّ 6 – أمحد بن عيل النََجاِشِ
 أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس املعروف بالنجايّش األسدّي)2(.

وله يف علم الرجال:

أ – كتاب فهرست أسامء مصنّفي الشيعة املعروف برجال النجايّش)3(.

)1( الطويّس:الفهرست ، ص2.
)2( النجايّش:الرجال ، ص101.

)3( ن.م.
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ب - وكتاب أنساب بني نرص بن ُقَعنيرْ وأيامهم وأشعارهم)1(.

7 – حممد بن احلسن الطويّس: )ت 460 هـ(.
يف  جليل  جعفر  أبو  الطويّس  عيل  بن  احلسن  بن  ))حممد  النجايّش:  قال   

أصحابنا، ثقة، عني، من تالمذة شيخنا أيب عبد اهلل(()2(.

وله كتب يف علم الرجال ذكرها النجايّش يف ترمجته له وهي:

. أ – اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الَكيشِّ

ب – فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنفني وأصحاب األصول 
املشتهر بالفهرست.

ج – الرجال املعروف برجال الطويّس.

هذه الكتب ذكرها النجايّش يف ترمجته له.

8 – حممد بن عمر التميمي اجلعايّب: من أعالم القرن اخلامس اهلجري.
 قال النجايّش: ))حممد بن عمر بن حممد بن سامل بن الرباء بن سربة بن سيار 
التميمي أبو بكر املعروف باجلعايّب، احلافظ، القايض، كان من حفاظ احلديث 

وأجالء أهل العلم(()3(.

 قال الطويّس: ))أحد احلفاظ و الناقدين للحديث(()4(.

)1( النجايّش: الرجال، ص101.
)2( ن.م، ص403.
)3( ن.م ، ص395.

)4( الطويّس:الفهرست ص424.



وله كتب يف علم الرجال منها: 

أ - كتاب الشيعة من أصحاب احلديث وطبقاهتم.

.  ب - كتاب طرق من روى عن أمري املؤمنني

ج - كتاب املوايل األرشاف وطبقاهتم.

د - كتاب من روى احلديث من بني هاشم ومواليهم.

هـ - كتاب من روى حديث غدير خم.

و - كتاب أخبار بغداد وطبقات أصحاب احلديث هبا.

الفهرست يف  الطويّس يف  النجايّش يف رجاله وكذلك  الكتب ذكرها   هذه 
ترمجته. 

9 – حممد بن عيل الُقنّائّي الكاتب: من أعالم القرن اخلامس اهلجري.
أبو  قرة  أيب  بن  إسحاق  بن  يعقوب  بن  عيل  بن  ))حممد  النجايّش:  قال   
يورق  وكان  كثريا،  وكتب  كثريا،  وسمع  ثقة،  كان  الكاتب،  القنائي،  الفرج، 

الصحابنا(()5(.

يف  النجايّش  ذكره  ل.  امُلَفضَّ أيب  رجال  معجم  كتاب  الرجال:  علم  يف  وله 
ترمجته)6(.

)5( النجايّش:الرجال ، ص398.
)6( ن.م.



الفصل الثالث

األصول الرجالية يف القرن اخلامس اهلجري





املبحث األول
 حتليل األصول الرجالية

اعتمد  التي  الرجال  أسامء  يف  املؤلفة  الكتب  تلك  الرجالية:هي  األصول 
ُئنا كمصادر أساسية، ينهلون منها ترمجة الراوي يف تعريفه وتقويمه،  عليها ُعلاَمرْ
ويستندون عليها كمنطلق لبحثهم ودراستهم ومدارًا الجتهاداهتم واستنباطاهتم 

وهذه األصول هي:
أوالً – اختيار معرفة الرجال للطويس.

ثانيًا – الضعفاء البن الغضائري.
ثالثًا – الفهرس للنجايش.

رابعًا – األبواب للطويس. 
خامسًا – الفهرست للطويس.

 أوالً: كتاب – اختيار معرفة الرجال – املعروف يف األوساط العلمية بـ 
 :) )رجال الَكيشِّ
عنوان الكتاب:

من  هـــ(  الـــطـــويّس)ت460  احلسن  بــن  حممد  جعفر  أيب  اختيار  وهــو   
كتاب)معرفة الناقلني عن األئمة الصادقني(للشيخ أيب عمرو حممد بن عمر بن 
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كتابه)الفهرست(  يف  الطويّس  الشيخ  وساّمه  )ت367ح(،  الَكيشِّ  العزيز  عبد 
بعنوان)الرجال()2(. )الفهرس(  يف  النجايّش  عنه  عرّب  كذلك  و  بعنوان)الرجال()1(، 
أما تاريخ كتابته، فكان سنة)456 هـ(، أي قبل وفاته بأربع سنني، وذلك يف مدينة 
ابن  السيد  وقال  الغروي(()3(.  املشهد  يف  تالميذه  عىل  ))أماله  إذ  األرشف  النجف 
ما  لفظ  فهذا  الكيش،  لكتاب  اختياره  خطبة  يف  عنه  ذكرناه  ما  ))فأما  طــاووس: 
وجدناه، أمىل علينا الشيخ اجلليل املوفق أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويّس 
أدام اهلل علوه وكان ابتداء إمالئه يوم الثالثاء السادس والعرشين من صفر سنة 
ست ومخسني وأربعامئة يف املشهد الرشيف املقدس الغروي عىل ساكنه السالم، 
قال: هذه األخبار اخترصهتا من كتاب الرجال أليب عمرو حممد بن عمر بن عبد 

العزيز واخرتت ما فيها(()4(.

 أمهية الكتاب:
بوصفه  الطويس  الشيخ  اختاره  (الذي  الَكيشِّ كتاب)رجال  أمهية  ترجع 

أقدم األصول الرجالية اخلمسة عند اإلمامية)5(.

 

)1( الطويّس: الفهرست ، 403.
)2( النجايّش: الرجال ، 372.

)3( بحر العلوم: مقدمة الفهرست ، ص6.
علامء  تاريخ  يف  املهموم  فرج  جعفر:  بن  موسى  بن  عيل  القاسم  أبو  الدين  ريض   ، طــاووس  ابن   )4(

النجوم)النجف:املطبعة احليدرية1368 هـ ، د.ط( ، ص130 – 131.
)5( احلكيم:الشيخ الطويّس ، ص426.



    الفصل الثالث /األصول الرجالية يف القرن اخلامس اهلجري ........................   117   

 منهج الشيخ يف تلخيص الكتاب وأسبابه: 
األئمة  عن  الناقلني  لكتاب)معرفة  الطويّس  الشيخ  لتلخيص  كان  ربام 
)ت ح367 هـ(  الصادقني(للشيخ أيب عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز الَكيشِّ

أسباب يمكن إمجاهلا يف عدة أمور منها: 
إنَّ الكتاب وإن كان يف الطبقات إال أن الشيخ الطويّس حذف طبقات الرجال 
املجردة - أي األسامء املجردة عن الرتمجة – اكتفاًء بإيرادها يف كتابه الرجال )1(. 
ويرد عليه بأنه يوجد يف كتاب اختيار الشيخ الطويس أسامء رواة جمردة -أي مل تذكر 

يف حقهم رواية مدح أو ذم. 
ومن األمثلة عىل ذلك: 

: ))هو موىل بني دهن و هم حّي من  أ. معاوية بن عامر:قال أبو عمرو الَكيشِّ
بجيلة، و كان يبيع السابري)2(، و عاش مئة و مخسًا و سبعني سنة(()3(.

ب. عيل بن جعفر بن العباس اخلزاعّي املروزّي.
قال حممد بن مسعود: ))عيل بن جعفر بن العباس اخلزاعّي كان واقفي(()4(.

2. حذف أسامي الكتب واملصنفات فإنه يظهر أن كتاب رجال الَكيشِّ كان 
مشتماًل عليها ولو يف اجلملة، استغناًء عنها بكتابه الفهرست)5(.

: كان من  فقد ذكر النجايّش يف ترمجة أيب حييى اجلرجايّن ما لفظه: قال الَكيشِّ

)1( ينظر: السيستاين ، السيد حممد رضا ، وسائل اإلنجاب الصناعية دراسة فقهية)بريوت: دار املؤرخ 
العريب ، 1425 هـ – 2004م ، ط1( ، ص627.

إىل  منسوبة  السابرية  الدروع  فيه  واألصل   ، سابري  رقيق  وكلُّ   ، قاق  الرِّ الثياب:  من  ابرّي  والسَّ  )2(
ألفاظ وسائل  إىل  اللغوي  الدليل   ، ، طالب  السنجري  ينظر:  التمر.  السابري: رضب من  سابور. وقيل 
الشيعة)بريوت:طبع جممع البحوث اإلسالمية للدراسات والنرش ، 1417 هـ -1996م ، ط1( ، ص88.

)3( الطويس: اختيار معرفة الرجال ، ص258. 
)4( ن. م ، ص508. 

)5( ينظر: السيستاين ، السيد حممد رضا: وسائل اإلنجاب الصناعية ، ص628.
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أجّل أصحاب احلديث ورزقه اهلل هذا األمر وصنّف يف الّرد عىل احلشوية)1( تصنيفًا 
مصنفات  أسامء  من  أورده  ما  آخره  برواية...إىل  عمر  خالف  كتاب  فمنها  كثريًا 
يف  مشريًا  الفهرست)3(  كتاب  يف  أيضًا  الطويّس  الشيخ  أوردها  وقد  اجلرجايّن)2(، 

. ذيل عبارته يف كتاب االختيار)4( إىل أنه قد اعتمد يف نقلها عىل كتاب الَكيشِّ
وقال الشيخ الطويّس يف ترمجة داود بن أيب زيد: ))له كتب ذكرها الكيش 

وابن النديم يف كتابيهام(()5(. 
الكيش  رجال  كان  ربام  فإنه  املضمون،  يف  املتوافقة  الروايات  حذف   .3
منها وحذف  البعض  اختيار  إىل  الطويس  الشيخ  فعمد  منها  وافر  مشتماًل عىل 

البعض اآلخر)6(.
4. هتذيب الكتاب من األغالط املعنوية، فإهنا قليلة يف النسخة املتداولة 
ومعظم األخطاء واألغالط املوجودة إنام هي فنية أو لفظية ونحوها ومل يثبت 

وجودها يف نسخة الشيخ الطويّس)7(.
5. قال أبو عيل احلائرّي: ))ذكر مجلة من مشاخينا: أّن كتاب رجاله املذكور 

)1( احلشوّية: لقب أطلقه بعض علامء الكالم مثل املعتزلة عىل أصحاب احلديث لقوهلم غالبًا بالتجّسم 
والّتشبيه. وقيل: لّقبوا هبذا الّلـقب الحتامهلم كّل حشو روي من األحاديث املختلفة املتناقضة. ومجيعهم 
يقول بالّتشبيه. ينظر: مشكور ، الدكتور حممد جواد ، موسوعة الفرق اإلسالمية ، تعريب ، عيل هاشم 

)بريوت:طبع جممع البحوث اإلسالمية للدراسات والنرش ، 1415 هـ -1995م( ط1 ، ص212. 
)2( النجايّش: الرجال ، ص454 ، 455.

)3( الطويّس: الفهرست ، ص79 ، 80.
)4( الطويّس: اختيار معرفة الرجال ، ص442.

)5( الطويّس: الفهرست ، ص183.
)6( ينظر: السيستايّن ، السيد حممد رضا: وسائل اإلنجاب الصناعية ، ص629.

)7( ن. م. 
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كان جامعًا لرواة العامة واخلاصة خالطًا بعضهم ببعض، فعمد إليه شيخ الطائفة 
صه وأسقط منه الفضالت وساّمه باختيار الرجال، واملوجود  طاب مضجعه فلخَّ
يف هذه األزمان، بل وزمان العاّلمة وما قاربه إنام هو اختيار الشيخ ال الَكيشِّ 

األصل(()1(.
املوسوم  الرجال  ))...له  قال:  إذ  الطهرايّن،  الشيخ  إليه  ذهب  ما  وهذا 
إليه شيخ  فيه أغالطًا، فعمد  العامة واخلاصة، وكان  فيه  الناقلني، كان  بمعرفة 
الطائفة وجّرد منه اخلاصة وهذبه وساّمه اختيار الرجال، وهو املوجود املطبوع 

اليوم(()2(.
األئمة  عن  الناقلني  لـ)معرفة  موضوع  الَكيشِّ  رجــال  بأن  عليه  ويــرد 
الشيخ  ذكر  فقد  اخلاصة  من  أو  العامة  من  الراوي  كان  سواًء   الصادقني
الرواة من القسمني. فقد ورد يف كتاب اختيار الشيخ من غري الشيعة الذين رووا 

عن األئمة الصادقني أمثال:
أ. حممد بن إسحاق صاحب املغازّي.

ب.حممد بن املنكدر.
ج. عمرو بن خالد الواسطّي.

د. عبد امللك بن جريح.
هـ. احلسني بن علوان. وغريهم.

املكندر،  بن  حممد  و  إسحاق،  بن  ))حممد   : الَكيشِّ عمرو  أبو  ذكر  فقد 
علوان،  بن  واحلسني  جريح،  بن  امللك  وعبد  الواسطّي،  خالد  بن  وعمرو 

)1( احلائرّي ، أبوعيل حممد بن إسامعيل: منتهى املقال يف أحوال الرجال )قم: مؤسسةآل البيت ، 1416 هـ ، د.ط( 
ج6 ص144.

)2( الطهرايّن: مصفى املقال ، ص375.
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والكلبّي، هؤالء من رجال العامة إال أن هلم ميال و حمبة شديدة، و قد قيل إنَّ 
الكلبّي كان مستورًا و مل يكن خمالفًا(()1(. 

 تبويب الكتاب:
 لقد تم تبويب الكتاب عىل هنج الطبقات – تصنيف أسامء الرجال بحسب 
 طبقاهتم من حيث الزمان أو من حيث العنوان- مبتدئًا بأصحاب الرسول
وأمرياملؤمنني إىل أن يصل إىل أصحاب اإلمام اهلادي والعسكري ثم 

إىل الذين يلوهنم وهو عند الشيعة كطبقات بن سعد عند أهل السنة)2(.
اجلرح)3( والتعديل:

منهج املؤلف يف اجلرح والتعديل هو ذكر الروايات الواردة يف مدح أوقدح 
الرجال  إذ أورد حتت كلَّ اسم من أسامء  فيها،  الرجال من دون أن يبدي رأيًا 
بعض  يف  تعارضت  وربام  املسندة  األحاديث  من  عددًا  أو  حديثًا  هلم  املرتجم 
احلاالت هذه الروايات الدالة عىل مدح شخص معني أو القدح فيه فيام بينها، 
أنه مل يأِت بمرجح ال حد اخلربين، كام هو املعروف يف مثل هذه احلاالت،  إالّ 
وإنام اكتفى بذكر الروايات بأسانيدها فقط، ومل يبِد رأيه بشأن الشخص املعني 
أو بشأن سند أو مضمون األحاديث الواردة فيه إال يف موارد حمدودة فقط ومثال 
ذلك ما ورد يف ترمجة ُزرارة بن أعني، إذ إنه بعدما أورد رواية يف ذّمه هبذا السند: 
بن  يعقوب  عن  اجلزري،  املحاريب  العباس  أيب  عن  الكرماين  بحر  بن  ))حممد 

)1( ينظر:الطويّس: اختيار معرفة الرجال ، ص327.
)2( ينظر:السبحاين ، جعفر)الشيخ( ، كليات يف علم الرجال)قم:مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 

املدرسني1423 هـ ، ط5( ، ص 60.
ح :ظهور وصف يف الراوي يثلم عدالته أو خيّل بحفظه وضبطه مّما يرتتب عليه سقوط روايته  )3( اجَلررْ
أوضعفها ورّدها ، ينظر:املامقاين ، الشيخ عبداهلل: مقباس اهلداية ، حتقيق ، حممد رضا املامقاين)قم:مؤسسة 

آل البيتإلحياء الرتاث1411 هـ ، ط1( ، ج 2 ، ص 293 )اهلامش(.



    الفصل الثالث /األصول الرجالية يف القرن اخلامس اهلجري ........................   121   

يزيد، عن فضالة بن أيوب...(( قال: ))حممد بن بحر هذا غال، وفضالة هذا 
ليس من رجال يعقوب، وهذا احلديث مزاد فيه، مغرّي عن وجهه(()1(. 

منهج كتاب رجال الكّش:
إن هلذا الكتاب خصائص عدة يمكننا أن نذكر منها إمجاالً كام أورد الشيخ 
السبحاين بعضها يف كتابه كليات يف علم الرجال: تأليفه عىل هنج الطبقات، مبتدئًا 
بأصحاب الرسول والويّص إىل أن يصل إىل أصحاب العسكرّي، صلوات الّلـه 

عليهم أمجعني)2(.
هم غالبًا بالسند املتصل)3(. ِضه ملدح الرواة وذمِّ تعرُّ

أمثال يونس بن عبد  الرواة  نقد بعض  التشدد يف  القمية يف  املدرسة  نقد 
القميون  التي رواها  فيتّعجب من هذه األخبار  الناظر  قائاًل: ))فلينظر  الرمحن 
يف يونس، و ليعلم أهنا ال تصّح يف العقل، و ذلك أن أمحد بن حممد بن عيسى و 
عيل بن حديد قد ذكر الفضل من رجوعهام عن الوقيعة يف يونس، و لعل هذه 
الروايات كانت من أمحد قبل رجوعه، و من عيل مداراة ألصحابه، فأما يونس 
بن هبمن فممن كان أخذ عن يونس بن عبد الرمحن أن يظهر له مثلبة فيحكيها 
عنه و العقل ينفي مثل هذا، إذ ليس يف طباع الناس إظهار مساوئهم بألسنتهم 
احلسن  أبا  فإن  بن حممد  أمحد  رواه  الذي  احلّجال  أما حديث  و  نفوسهم،  عىل 
 أجل خطرا و أعظم قدرا من أن يسب أحدا رصاحا، و كذلك آباَءه 
من قبله و ولده من بعده، ألن الرواية عنهم بخالف هذا إذ كانوا قد هنوا عن 

مثله، و حثوا عىل غريه مما فيه الزين للدين و الدنيا...(()4(.

)1( ينظر الطويس:اختيار الرجال ص135.
)2( ينظر: السبحاين:كليات يف علم الرجال ، ص 60.

)3( ن. م. 
)4( الطويس:اختيار الرجال ص413 ، 414. 
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موارد الكتاب:
اعتمد أبو عمرو الَكيشِّ يف رجاله عىل شيوخه يف مجع الروايات الواردة يف 
بيان حال الرواة وهم أربعة ومخسون شيخًا بال واسطة نذكرهم بحسب ترتيب 

حروف اهلجاء، مع اإلشارة إىل موارد روايته عنهم بأرقام األحاديث:

رقم احلديثاالسم ت
آدم بن حمّمد القالنيس 1

البلخي)1(
 ، 953 ، 951 ، 924 ، 438 ، 43

 1052 ، 1017 ، 954
إبراهيم بن عيّل الكويف 2

السمرقندي)2(
.552 ، 448

إ براهيم بن حمّمد بن 3
العّباس اخلتيل)3(

 622 ، 555 ، 378 ، 213 ، 202 ، 3
 .971 ، 885 ، 878 ، 709 ،

إبراهيم بن خمتار بن حمّمد 4
بن العّباس)4(

 .916 

إبراهيم بن نصري 5
الكيش)5(

 ، 88 ، 86 ، 58 ، 51 ، 50 ، 41 ، 12 ، 4 
 ، 142 ، 138 ، 134 ، 115 ، 112 ، 106
 ، 336 ، 335 ، 319 ، 295 ، 229 ، 176
 ، 465 ، 382 ، 377 ، 368 ، 361 ، 358
 ، 509 ، 489 ، 487 ، 486 ، 470 ، 467
 ، 564 ، 563 ، 561 ، 534 ، 526 ، 525
 ، 744 ، 719 ، 652 ، 651 ، 588 ، 571
 ، 956 ، 934 ، 810 ، 806 ، 767 ، 750

 .1139 ، 1134 ، 973 ، 972

)1( الطويس: اختيار الرجال ، ص28 ، 169 ، 406 ، 412 ، 413 ، 442.
)2( ن.م، ص211 ، 257.

)3( ن. م ، ص 14 ، 118 ، 125 ، 185 ، 257 ، 283 ، 318 ، 385 ، 389 ، 420.
)4( ن. م ، ص404.

)5( ن. م ، ص15 ، 18 ، 27 ، 35 ، 38 ، 47 ، 48 ، 60 ، 66 ، 67 ، 79 ، 81 ، 85 ، 104 ، 133 ، 
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رقم احلديثاالسمت

إبراهيم الوّراق 6 
السمرقندي)1(

481 

أبو احلسن بن أيب 7
طاهر)2(

770

698أبو سعيد بن سليامن)3(8
أبو عمرو بن عبد 9

العزيز)4(
9

أبو حمّمد الّشامي 10
الّدمشقي)5(

.791 ،  463

أمحد بن إبراهيم 11
السنسني )6(

1148

أمحد بن إبراهيم 12
القريش)7(

 715

 ، 231 ، 230 ، 217 ، 216 ، 215 ، 204 ، 186 ، 185 ، 182 ، 179 ، 178 ، 169 ، 162 ، 154
 ، 360 ، 343 ، 337 ، 334 ، 323 ، 294 ، 293 ، 271 ، 265 ، 261 ، 260 ، 251 ، 249 ، 245

.504 ، 503 ، 421 ، 414 ، 408 ، 361
)1( الطويس:اختيار الرجال ، ص228.

)2( ن. م ، ص344.

)3( ن. م ، ص314.
)4( ن. م ، ص17. 

)5( ن. م ، ص215 ، 350.
)6( ن. م ، ص507.
)7( ن. م ، ص321.
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رقم احلديثاالسمت
ي 13 أمحد بن عيّل القمِّ

السلويل الشقران)1(
 ، 989 ، 712 ، 515 ، 92 ، 90 ،  49

.1095
أمحد بن عيّل بن كلثوم 14

الرسخيس)2(
 ، 1085 ، 1084 ، 1077 ، 1018 ، 1015 

.1087

أمحد بن حمّمد)3( 15
اخلالدي أبو احلسن

477

أمحد بن منصور 16
خلُزاعي)4(

.734 ،  714

أمحد بن يعقوب 17
البيهقي)5(

1028

جربيل بن أمحد 18
الفاريايب)6(

 ، 37 ، 33 ، 31 ، 29 ، 27 ، 26 ، 21 ، 13 ،  7
 ، 176 ، 163 ، 139 ، 133 ، 132 ، 119 ، 96

 ، 341 ، 340 ، 339 ، 201 ، 200 ، 193 ، 192
 ، 589 ، 581 ، 573 ، 537 ، 437 ، 427 ، 343

 862 ، 842 ، 838 ، 831 ، 741 ، 732 ، 713
 ، 1004 ، 1003 ، 944 ، 990 ، 938 ، 933 ،

.1099 ، 1093 ، 1090 ، 1046 ، 1005

)1( الطويس: اختيار الرجال، ص34 ، 50 ، 246 ، 320 ، 426 ، 483.
)2( ن.م ، ص440 ، 442 ، 471 ، 473 474 ، 475.

)3( ن. م ، ص221.
)4( ن. م ، ص321 ، 328.

)5( ن. م ، ص448.
)6( ن. م ، ص16 ، 18 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 54 ، 69 ، 77 ، 78 ، 82 ، 98 ، 104 ، 113 ، 
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رقم احلديثاالسمت
جعفر بن أمحد بن أيُّوب 19

السمرقندي)1(
.792 ،  663

جعفر بن حمّمد أبو عبداهلل 20
الرازي اخلواري)2(

46

جعفر بن حمّمد بن 21
معروف)3(

 ، 801 ، 701 ، 301 ، 98 ، 16 ، 06 ، 35
 ، 573 ، 012 ، 771 ، 961 ، 261 ، 341
 ، 967 ، 506 ، 205 ، 884 ، 344 ، 593
 ، 479 ، 549 ، 419 ، 319 ، 168 ، 428

 .2501 ، 5201 ، 2201

حسني بن احلسن بن بندار 22
ي)5( القمِّ

 ، 221 ، 220 ، 218 ، 175 ، 111
 ، 403 ، 401 ، 398 ، 310 ، 309
 587 ، 570 ، 541 ، 433 ، 432
 ، 1012 ، 1006 ، 969 ، 745 ،

.1047

 ، 369 ، 330 ، 327 ، 320 ، 272 ، 269 ، 266 ، 251 ، 207 ، 204 ، 171 ، 170 ، 118 ، 114
.484 ، 482 ، 480 ، 457 ، 434 ، 430 ، 427 ، 409 ، 408 ، 381 ، 374 ، 372

)1( الطويس:اختيار الرجال ، ص 298 ، 351.
)2( ن. م ، ص29.

)3( ن. م ، ص35 ، 39 ، 40 ، 49 ، 49 ، 58 ، 61 ، 86 ، 98 ، 101 ، 104 ، 124 ، 184 ، 192 ، 
.460 ، 446 ، 445 ، 421 ، 411 ، 404 ، 381 ، 365 ، 343 ، 277 ، 238 ، 230 ، 209

)4( ن. م ، ص65 ، 103 ، 126 ، 127 ، 159 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 206 ، 253 ، 264 ، 
.458 ، 438 ، 435 ، 419 ، 335 ، 271
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رقم احلديثاالسمت
264 ، 292، 757. محدان بن أمحد القالنيس)1(23

1 ، 4، 12، 15. محدويه بن نصري الكيش)2(24

1076 خالد بن حامد)3(25

39  ، 258 ، 390 ، 445 ، 511 ، خلف بن مّحاد الكيش)4(26
 ، 863 ، 847 ، 700 ، 669 ، 535

.1116 ، 880 ، 865
خلف بن حمّمد امللّقب باملنّان 27

الكيش)5(
 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ، 62

 .71 ،70 ،69
422، 429، 1023.سعد بن جناح الكيش)6( 28

  

)1( الطويس: اختيار الرجال ، ص143 ، 153 ، 339.
)2( ن.م ، ص14 ، 15 ، 18 ، 19.

)3( ن. م ، ص470.
)4( ن. م ، ص27 ، 142 ، 189 ، 210 ، 245 ، 251 ، 304 ، 314 ، 375 ، 382 ، 383 ، 386 ، 

.92
)5( ن. م ، ص40 ، 41.

)6( ن. م ، ص 202 ، 204 ، 445.
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رقم احلديثاالسمت
طاهر بن عيسى الوّراق 29

الكيش)1(
 ،168 ،164 ،153 ،35 ،34 ، 23
 ،374 ،362 ،322 ،299 ،230
 ،649 ،514 ،513 ،392 ،376

 ،1036 ،950 ،832 ،766 ،689
 .1036 ،950 ،649 ،1128

عبد بن حمّمد النّخعي 30
الشافعي السمرقندي)2(

 117

عبداهلل بن حمّمد بن خالد 31
الطياليس)3(

.762 ،391 ، 380

128، 198، 199، 307، 417،  عثامن بن حامد الكيشِّ )4(32
 ،576 ،556 ،519 ،501 ،456

.1100 ،777 ،668
45، 301. عيل بن احلسن )5(33

  

)1( الطويس: اختيار الرجال ، ص22 ، 26 ، 93 ، 98 ، 100 ، 133 ، 155 ، 163 ، 180 ، 184 ، 
.499 ، 452 ، 412 ، 365 ، 341 ، 310 ، 293 ، 246 ، 190

)2( ن.م ، ص67.
)3( ن. م ، ص185 ، 189 ، 340.

)4( ن. م ، ص74 ، 117 ، 158 ، 200 ، 213 ، 238 ، 247 ، 257 ، 303 ، 346 ، 485.
)5( ن.م ، ص29 ، 156.
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رقم احلديثاالسمت
عيّل بن حمّمد بن قتيبة 34

النيسابوري)1(
 ،120 ،104 ،56 ،54 ،38 ،16
 ،657 ،554 ،372 ،367 ،279
 ،904 ،902 ،788 ،775 ،666
 ،930 ،925 ،920 ،912 ،910

 ،1020 ،1019 ،980 ،975 ،952
 ،1054 ،1037 ،1033 ،1026
 ،1071 ،1068 ،1059 ،1055

 .1108 ،1105 ،1094
عيّل بن يزداد الصايغ 35

اجلرجاين)2(
 .109

 205. عمر بن عيّل التفلييس)3(36

  79، 423. حمّمد بن إبراهيم)4(37

)1(  ينظر: الطويس:اختيار الرجال ، ص19 ، 26 ، 36 ، 37 ، 59 ، 69 ، 148 ، 181 ، 183 ، 295 ، 
 ، 447 ، 443 ، 433 ، 422 ، 413 ، 408 ، 407 ، 404 ، 403 ، 398 ، 397 ، 349 ، 346 ، 303

.489 ، 487 ، 482 ، 468 ، 467 ، 463 ، 461 ، 452 ، 451
)2( ينظر: الطويس:اختيار الرجال ، ص 63. 

)3( ن. م ، ص120.
)4( ن. م ، ص45 ، 202.
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رقم احلديثاالسمت
 حمّمد بن أيب عوف 38

البخاري)1(
 .57 ،48 ،2

408حمّمد بن أمحد بن شاذان)2(39

حمّمد بن إسامعيل البندقي 40
النيسابوري)3(

.817 ،356 ،18 ،17 

 حمّمد بن بحر الكرماين 41
الرهني النرماشريي)4(

.235 

321حمّمد بن برش)5(42

55 ، 167، 417، 456، 501، 519، 556، حمّمد بن احلسن الرباثي)6(43
 ،881 ،877 ،866 ،860 ،668 ،667 ،576

.1101 ،1100 ،887 ،882
حمّمد بن احلسن بن بندار 44

ي)7( القمِّ
 ،1109 ،1066 ،957 ،396 ، 206

.1132 ،1123

)1( ينظر: الطويس:اختيار الرجال ، ص14 ، 33 ، 38.
)2( ن. م ، ص198.

)3( ن. م ، ص19 ، 20 ، 177 ، 362.
)4( ن. م ، ص135.
)5( ن. م ، ص163.

)6( ن. م ، ص37 ، 99 ، 200 ، 213 ، 238 ، 247 ، 257 ، 267 ، 303 ، 381 ، 383 ، 385 ، 
.486 ، 485 ، 390 ، 386

)7( ن. م ، ص 120 ، 192 ، 416 ، 466 ، 489 ، 497 ، 501.
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رقم احلديثاالسمت
128 ، 198 ، 199 ، 327 ، 397 ، حمّمد بن احلسن الكيش)1(45

.777 ، 411 ، 410 ، 404
حمّمد بن احلسني بن أمحد 46

الفاريس)2(
827

حمّمد بن احلسني بن حمّمد 47
اهلروي)3(

1028 ،  1027

506حمّمد بن رشيد اهلروي)4(48

حمّمد بن سعد بن مزيد 49
الكيش)5(

.1131 ، 1097 ، 57 ، 48 ،  2

حمّمد بن عيّل بن قاسم بن 50
ي)6( أيب محزة القمِّ

.1051 ، 790 

)1( ينظر: الطويس: اختيار الرجال ، ص74 ، 117 ، 164 ، 193 ، 196 ، 198 ، 346.
)2( ن. م ، ص366.
)3( ن. م ، ص448.
)4( ن. م ، ص242.

)5(ن. م ، ص14 ، 33 ، 38 ، 484 ، 501.
)6( ن. م ، ص350 ، 460.
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رقم احلديثاالسمت
ي )1(51 20 ، 111 ، 170 ، 171 ، 174 ، حمّمد بن قولويه القمِّ

 ، 222 ، 220 ، 216 ، 214 ، 189
 ، 253 ، 251 ، 234 ، 225 ، 223
 ، 394 ، 287 ، 277 ، 273 ، 254
 ، 541 ، 478 ، 403 ، 401 ، 399
 ، 620 ، 606 ، 601 ، 594 ، 579
 ، 907 ، 813 ، 771 ، 675 ، 673
 966 ، 965 ، 963 ، 962 ، 909
 ، 1096 ، 1067 ، 1012 ، 968 ،
.1150 ، 1122 ، 1112 ، 1111

)1( ينظر: الطويس: اختيار الرجال ، ص21 ، 65 ، 101 ، 103 ، 111 ، 125 ، 127 ، 130 ، 131 
 283 ، 278 ، 276 ، 274 ، 268 ، 253 ، 196 ، 194 ، 152 ، 147 ، 145 ، 141 ، 140 ، 139 ،
 491 ، 490 ، 484 ، 467 ، 438 ، 419 ، 418 ، 417 ، 403 ، 400 ، 361 ، 344 ، 306 ، 305 ،

.508 ، 497 ،
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رقم احلديثاالسمت
حمّمد بن مسعود العّيايش 52

السمرقندي)1(
 47 ، 40 ، 28 ، 22 ، 14 ، 9 ، 6 ،  5

 ، 80 ، 78 ، 75 ، 72 ، 59 ، 55 ،
 ، 113 ، 105 ، 93 ، 87 ، 84 ، 81
 ، 130 ، 127 ، 123 ، 122 ، 121
 ، 149 ، 147 ، 137 ، 136 ، 135
 ، 185 ، 182 ، 166 ، 165 ، 151
 ، 209 ، 207 ، 204 ، 203 ، 191
 ، 238 ، 236 ، 233 ، 228 ، 212
 ، 260 ، 257 ، 256 ، 248 ، 245
 ، 280 ، 278 ، 272 ، 270 ، 262
 ، 305 ، 298 ، 296 ، 289 ، 284
 ، 333 ، 329 ، 316 ، 313 ، 306

، 369 ، 365 ، 353 ، 348

)1( ينظر: الطويس: اختيار الرجال ، ص15 ، 17 ، 18 ، 22 ، 24 ، 27 ، 30 ، 37 ، 39 ، 43 ، 44 ، 
 109 ، 107 ، 99 ، 91 ، 90 ، 89 ، 80 ، 79 ، 75 ، 73 ، 70 ، 66 ، 59 ، 50 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45
 143 ، 142 ، 141 ، 138 ، 137 ، 136 ، 135 ، 134 ، 132 ، 124 ، 123 ، 121 ، 119 ، 112 ،
 166 ، 165 ، 160 ، 159 ، 158 ، 157 ، 155 ، 154 ، 152 ، 151 ، 150 ، 149 ، 148 ، 145 ،
 197 ، 190 ، 189 ، 188 ، 186 ، 183 ، 182 ، 181 ، 176 ، 175 ، 174 ، 173 ، 168 ، 167 ،
 231 ، 226 ، 219 ، 216 ، 314 ، 213 ، 211 ، 210 ، 209 ، 208 ، 207 ، 203 ، 201 ، 200 ،
 259 ، 257 ، 256 ، 252 ، 251 ، 250 ، 248 ، 247 ، 246 ، 241 ، 240 ، 236 ، 234 ، 233 ،
 284 ، 283 ، 282 ، 281 ، 280 ، 279 ، 278 ، 273 ، 270 ، 269 ، 267 ، 266 ، 263 ، 260 ،
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 ، 407 ، 393 ، 389 ، 387 ، 384 ، 383 ، 380 ، 371 
 ، 442 ، 441 ، 435 ، 426 ، 424 ، 421 ، 419 ، 418
 ، 468 ، 460 ، 458 ، 455 ، 454 ، 449 ، 447 ، 445
 ، 504 ، 503 ، 495 ، 494 ، 491 ، 490 ، 479 ، 474
 ، 540 ، 538 ، 536 ، 527 ، 522 ، 519 ، 518 ، 516
 ، 575 ، 574 ، 567 ، 562 ، 560 ، 559 ، 553 ، 551
 ، 613 ، 611 ، 609 ، 607 ، 591 ، 583 ، 582 ، 577
 ، 635، 625 ، 624 ، 623 ، 621 ، 618 ، 617 ، 614
 ، 654 ، 648 ، 646 ، 644 ، 642 ، 640 ، 639 ، 637
 ، 678 ، 672 ، 670 ، 667 ، 662 ، 661 ، 660 ، 656
 ، 692 ، 690 ، 686 ، 684 ، 683 ، 681 ، 680 ، 679
 ، 718 ، 716 ، 711 ، 710 ، 706 ، 704 ، 702 ، 701
 ، 753 ، 752 ، 750 ، 747 ، 742 ، 740 ، 737 ، 735
 ، 779 ، 774 ، 773 ، 772 ، 765 ، 756 ، 755 ، 754

، 787 ، 786 ، 785 ، 784 ، 782 ، 781 ، 780

 311 ، 309 ، 308 ، 307 ، 305 ، 304 ، 303 ، 296 ، 295 ، 294 ، 292 ، 291 ، 290 ، 289 ،
 341 ، 338 ، 337 ، 336 ، 334 ، 330 ، 329 ، 328 ، 323 ، 321 ، 319 ، 316 ، 315 ، 312 ،
 375 ، 374 ، 373 ، 371 ، 370 ، 363 ، 362 ، 361 ، 360 ، 350 ، 349 ، 348 ، 347 ، 345 ،
 430 ، 427 ، 424 ، 422 ، 419 ، 417 ، 409 ، 406 ، 395 ، 390 ، 387 ، 381 ، 378 ، 377 ،
 472 ، 469 ، 468 ، 465 ، 464 ، 463 ، 462 ، 460 ، 456 ، 453 ، 451 ، 439 ، 438 ، 436 ،

.508 ، 506 ، 504 ، 502 ، 500 ، 491 ، 488 ، 487 ، 486 ،
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 ، 819 ، 818 ، 815 ، 812 ، 807 ، 789 
 ، 845 ، 840 ، 835 ، 832 ، 821 ، 820
 ، 883 ، 860 ، 856 ، 851 ، 850 ، 846
 ، 936 ، 935 ، 923 ، 922 ، 899 ، 888
 ، 979 ، 978 ، 976 ، 967 ، 961 ، 959

 1011 ، 1008 ، 993 ، 991 ، 985 ، 984
 ، 1042 ، 1039 ، 1038 ، 1035 ، 1014 ،
 ، 1063 ، 1060 ، 1058 ، 1057 ، 1053
 ، 1102 ، 1081 ، 1074 ، 1070 ، 1064
 ، 1130 ، 1129 ، 1115 ، 1106 ، 1104
.1151 ، 1145 ، 1144 ، 1138 ، 1133

حمّمد بن حييى 53
الفاريس )1(

 921

 

)1( ينظر: الطويس:اختيار الرجال ، ص 405.
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رقم احلديثاالسمت
8 ، 42 ، 44 ، 125 ، 344 ، 345 ، نرص بن الّصباح البلخي)1( 54

 ، 385 ، 373 ، 364 ، 363 ، 347
 ، 508 ، 507 ، 505 ، 471 ، 469
 ، 626 ، 619 ، 597 ، 592 ، 584
 ، 768 ، 765 ، 748 ، 685 ، 645
 ، 896 ، 853 ، 839 ، 830 ، 804
 ، 999 ، 998 ، 995 ، 988 ، 927
 ، 1030 ، 1021 ، 1002 ، 1001
 ، 1046 ، 1043 ، 1034 ، 1032
 ، 1078 ، 1072 ، 1069 ، 1066
 ، 1117 ، 1103 ، 1095 ، 1082
 ، 1128 ، 1125 ، 1124 ، 1119

 .1146 ، 1140 ، 1137

 

)1( ينظر: الطويس: اختيار الرجال ، ص 16 ، 28 ، 72 ، 171 ، 172 ، 180 ، 181 ، 183 ، 187 ، 
 ، 341 ، 336 ، 309 ، 292 ، 284 ، 283 ، 275 ، 273 ، 270 ، 244 ، 243 ، 241 ، 218 ، 217
 ، 450 ، 445 ، 434 ، 433 ، 432 ، 431 ، 425 ، 407 ، 393 ، 378 ، 372 ، 369 ، 359 ، 342
 500 ، 498 ، 494 ، 493 ، 487 ، 483 ، 472 ، 471 ، 469 ، 468 ، 466 ، 458 ، 456 ، 451

.506 ، 504 ،
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ثانيًا – الضعفاء البن الغضائري
عنوان الكتاب:

وبكتاب  )اجلــرح(  كتاب  منها  عديدة  بأسامء  الكتاب  هذا  سمي  وقد 
وطبع  الغضائرّي(  البن  بـ)الرجال  ويعرف  وكتاب)الرجال(  )الضعفاء( 

الكتاب هبذا االسم وحققه السيد حممد رضا احلسينّي اجلاليّل.
وصف الكتاب:

وصف السيد حممد رضا اجلاليل كتاب الضعفاء قائاًل: ))مبني أساسًا عىل 
ُغِمَز به، أو بكتابه، أو روايته، من الرواة  ذكر أسامء الضعفاء من الرواة، ومن 
الشيعة، متبنّيًا منهجًا علمّيًا رصينًا، وهادفًا إىل حتديد الضعفاء وأحاديثهم ومتييز 

مداخالهتم يف الرُتاث احلديثّي(()1(.
أمهية الكتاب:

املصادر  من  وُيعّد  اإلمامية  الشيعة  عند  القديمة  الرجالية  األصول  من   
النجايّش والطويّس  الشيخ  املتقدمني  العلامء فمن  اعتمده  املهمة، وألمهيته فقد 

ومن املتأخرين كالسيد ابن طاووس والعالمة احليّل وابن داود احليّل.
العلامء عىل  الغضائرّي فقد اختلف  الكتاب البن  بنسبة  يتعلق  أما فيام  و 

أقوال ثالثة وسوف نورد هذه األقوال وأدلتهم يف ذلك وهي: 
األول – إنه من تأليف أيب عبد اهلل احلسني بن عبد اهلل الغضائرّي املتويف 

سنة 411 هـ وهو ماذهب إليه الشهيد الثاين)2(.

لسيد  الرجالية  املوسوعة  يف  الرائد  والعمل  الرجايل  احلسيني:املنهج  رضا  حممد   ، السيد   ، اجلاليل   )1(
الطائفة آية اهلل العظمى الربوجردي ، قم)مركز االبحاث والدراسات االسالمية ، بوستاين كتاب 1422 

هـ ، ط2( ، ص61 ، 62.
)2( التسرتّي: قاموس الرجال ، ج1 ص45.
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اهلل  عبد  بن  احلسني  بن  أمحد  احلسني  أيب  ابنه  تأليف  من  إنه   – الثاين 
إىل هذا  العلامء  اهلجري ويذهب مشهور  اخلامس  القرن  أعالم  الغضائرّي من 

القول)1(.
– نفي نسبة الكتاب إىل ابن الغضائري وهو ماذهب إليه الشيخ  الثالث 

أغا بزرك الطهراين)2( وتبعه يف هذا الرأي السيد اخلوئي)3(.
 دليل القول األول:

وهو ما ُينقل عن الشهيد الثاين بأنه استدلَّ بام جاء يف اخلالصة يف ترمجة 
يد  عىل    العسكرّي  حممد  أبا  كاتب  ))وقد  قال:  إذ  اآلدمي  زياد  بن  سهل 
د بن عبد احلميد العّطار يف املنتصف من شهر ربيع اآلخر سنة مخس ومخسني  حممَّ
الّلـه -.  بن احلسني - رمحهام  نوح وأمحد  بن  بن عيل  أمحد  ومائتني. ذكر ذلك 

وقال ابن الغضائرّي: أنه كان ضعيفًا(()4(.
قال الشهيد الثاين: ))إّن عطف ابن الغضائرّي عىل أمحد بن احلسني يدلُّ 

عىل أّنه غريه(()5(.
كتاب  عن  الرجال  قاموس  كتابه  يف  التسرتي  الشيخ  نقله  القول  وهذا 
البحار للشيخ املجليس وبعد الرجوع إىل املصدر- كتاب بحار األنوار – تبني 
أن النص أعاله غري موجود وأن نص ما موجود يف كتاب البحار هو ))...وعن 
الغضائري صاحب  عبيداهلل  بن  أيب عبداهلل احلسني  الشيخ  النجايش مصنّفات 

)1( ينظر:الفضيّل: أصول علم الرجال ، ص103.
)2( الطهرايّن: الذريعة ، ج2 ص290 ، ج4 ص288 ، ج10 ص89.

)3( اخلوئّي: معجم رجال احلديث ، ج1 ص95 ، 96.
)4( العالمة احليّل:خالصة األقوال ، ص356 ، 357.

)5( ينظر: التسرتي: قاموس الرجال:ج1 ص 45.
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كتاب الرجال وغريه(()1(.
و لكن إنَّ قول الشهيد الثاين هذا خيالف ماذكره يف كتاٍب آخٍر له بقوله: 
))وقد كفانا السلف الصالح من العلامء هبذا الشأن مؤنة اجلرح والتعديل غالبًا 

يف كتبهم التي صنفوها يف الضعفاء كابن الغضائرّي...(()2(.
وهذا االختالف بني القولني يدّل عىل التعارض ومع عدم وجود مرجح 

ألحد القولني عىل اآلخر يكون االستدالل هبام غري تام. 
و كذلك أيضًا يذهب الشيخ جعفر السبحاين إىل عدم متامية االستدالل 
الذي أستدل به الشهيد الثاين بأن الكتاب هو من تأليف الغضائري األب)3(؛ ألّن 
ما ذكره العالمة بقوله: ))...ذكر أمحد بن عيل بن نوح وأمحد بن احلسني(( هو 
من تتمة كالم النجايش اّلذي نقله العالمة عنه يف كتابه اخلالصة، فإنَّ النجايش 
فيه.  بقوله: ))كان ضعيفًا يف احلديث غري معتمد  عندما ترجم لسهل بن زياد 
وكان أمحد بن حممد بن عيسى يشهد عليه بالغلّو والكذب وأخرجه من قم إىل 
د العسكري  عىل يد حممد بن محيد  الرّي، وكان يسكنها وقد كاتب أبا حممَّ
العّطار للنصف من شهر ربيع االخر سنة مخس ومخسني ومائتني ذكر ذلك أمحد 

ابن عيّل بن نوح و أمحد بن احلسني رمحهام اهلل(()4(. 

)1( ينظر: املجليس ، حممد باقر: بحار األنوار)بريوت:مؤسسة األعلمي للمطبوعات 1429 هـ -2008م 
، ط1( ، 53 – صورة إجازة الشهيد الثاين للشيخ حسني بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي قّدس اهلل 

أرواحهم ، ج105 ، ص 107.
 ، الدراية  علم  يف  البداية  حلال  عيل:الرعاية  بن  الدين  زين  الشيخ   ، العاميل   ، الثاين  الشهيد  ينظر:   )2(

)قم:مركز االبحاث والدراسات االسالمية قسم احياء الرتاث االسالمي1423 هـ( ط1 ، ص109.
)3( ينظر: السبحاين:كليات يف علم الرجال ص 48.

)4( النجايش: الفهرس ، ص 185.
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العالمة  إنَّ  ثمَّ  النَّجايّش،  الشيخ  كالم  تّم  الّلـه(  )رمحهام  وباالسرتحام 
جل، أراد أن  بعدما نقل عن النَّجايش كالم ابن نوح وأمحد بن احلسني يف حّق الرَّ
يأيت بنّص كالم ابن الغضائري أيضًا يف كتاب الضعفاء، وألجل ذلك عاد وقال: 
إنَّه كان ضعيفًا جدًا فاسد الرواية واملذهب وكان أمحد  ))قال ابن الغضائري: 
د بن عيسى األشعرّي أخرجه عن قم وأظهر الرباءة منه وهنى الناس عن  بن حممَّ

السامع منه والرواية عنه ويروي املراسيل ويعتمد املجاهيل(()1(.
وعىل هذا فعطف مجلة )وقال ابن الغضائري( عىل )أمحد بن احلسني( ال 

يدّل عىل املغايرة بعد الوقوف عىل ما ذكرناه)2(.
من خالل البحث ظهر عدم متامية دعوى القول األول وهي كون كتاب 
الضعفاء للحسني بن عبيداهلل الغضائرّي؛ التفاق كلمة أغلب العلامء عىل خالف 

ذلك، وعىل هذا يتعني كون الكتاب من تأليف أمحد بن احلسني الغضائرّي.
 دليل القول الثاين:

ويستدل عىل القول الثاين بعدة أمور هي:
ل من وقف عىل هذا الكتاب هو السّيد اجلليل ابن طاووس احليّل،  إنَّ أوَّ
يف  عنه  العاميل  حسن  الشيخ  نقله  ما  عىل  كتابه  مقّدمة  يف  االبن  إىل  نسبه  فقد 
التحرير الطاوويس، إذ قال: ))إيّن قد عزمت عىل أن أمجع يف كتايب هذا أسامء 
الرجال املصنّفني وغريهم من كتب مخسة إىل أن قال: وكتاب أيب احلسني أمحد 

ابن احلسني بن عبيد الّلـه الغضائرّي يف ذكر الضعفاء خاصة(()3(.

)1( ينظر: العالمة احليل: اخلالصة ، ص 356 ، 357.
)2( ينظر: الكلبايس ، أبو اهلدى ، سامء املقال يف علم الرجال)ت1356 هـ( ، حتقيق السيد حممد احلسيني 

القزويني)قم:مؤسسة ويل العرص للدراسات االسالمية1419 هـ( ج1 ص 22.
)3( ينظر:أبو اهلدى ، سامء املقال: ج1 ص 5 ، 6.
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إنَّ املتّتبع لكتاب »اخلالصة للعالمة احليّل، يرى أنَّه يعتقد بأنَّه من تآليف 
يف  يقول  النخعي،  وسليامن  ثابت،  بن  عمر  ترمجة  فالحظ  الغضائرّي،  ابن 
األّول: ))قال ابن الغضائرّي... ضعيف جدًا، ((، )1( وقال يف الثاين: ))قال ابن 

الغضائرّي: يقال إنه كذاب النّخع ضعيف جّدًا(()2(.
ومما يدّل عىل أن الكتاب هو من تأليف ابن الغضائرّي هو عدُم نسبِة كتاٍب 
ِجم له عند اخلاصة والعامة، وإن كان هو املعروف  يف الرجاِل إىل الوالد فيام ُتررْ
الطائفة  رجالّيو  عليه  وخترج  كثرية،  رجالية  آراء  عنه  وُتنَقل  والرجال  بالعلم 
كالنجايّش والطويّس وابنه أمحد لكن مل ينسب إليه أحد كتابًا يف الرجال إطالقًا 

سواء من املتقدمني أم املتأخرين)3(.
ايّش  ومما يؤّيد أّن الكتاب من تأليف ابن الغضائري، أنَّ بعض ما ينقله النجَّ
باملعنى  أو  باللفظ  إما  الكتاب  هذا  يف  موجود  احلسني  بن  أمحد  عن  فهرسه  يف 

ومثال عىل ذلك نذكر نامذج من بعض هؤالء الرواة:
1 - إبراهيم بن إسحاق النهاوندّي.

قال الشيخ النجايّش: ))كان ضعيفًا يف حديثه متهومًا(()4(.
تِفاٌع(()5(. ٌف، ويف مذهبِِه اررْ وقال ابن الغضائرّي: ))يف حديثِِه َضعرْ

)1( ينظر: العالمة احليّل ، اخلالصة ، ص377.
)2( ن. م ، ص 351.

 ، البغدادّي  الواسطّي  احلسني  أيب  إبراهيم  بن  عبيداهلل  بن  احلسني  بن  أمحد   ، الغضائرّي  ابن  ينظر:   )3(
 ، للطباعة والنرش  دار احلديث  السيد حممد رضا احلسينّي اجلاليّل)قم:  ، حتقيق  الغضائرّي  الرجال البن 

1422 هـ ، ط1( ، ص17. 
)4( النجايّش: الرجال ، ص 19.

)5( ابن الغضائرّي: الرجال البن الغضائرّي ، ص 39 ، القهبائّي ، زكي الدين عناية اهلل عيل القهبائّي ، 
جممع الرجال)قم:مؤسسة أسامعيليان ، ط1( ج1 ، ص37.
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2 – جعفر بن حممد بن مالك الفزارّي.
قال النجايّش: ))كان ضعيفًا يف احلديث، قال أمحد بن احلسني كان يضع 

احلديث وضعًا(()1(.
تفاٌع،  وُك احلديِث مُجرْلًة، ويف مذهبِِه اررْ ُ وقال ابن الغضائرّي: ))َكّذاٌب، َمرترْ

وي عن الُضعفاء واملجاِهيرْل، وكلُّ ُعُيوب الُضعفاء جُمرَْتِمَعٌة فِيه(()2(. وَيررْ
3 – سهل بن زياد.

قال النجايش: ))كان ضعيفا يف احلديث، غري معتمد فيه. وكان أمحد بن 
وكان  الري  إىل  قم  من  وأخرجه  والكذب  بالغلو  عليه  يشهد  عيسى  بن  حممد 
يسكنها، وقد كاتب أبا حممد العسكري  عىل يد حممد بن عبد احلميد العطار 
للنصف من شهر ربيع االخر سنة مخس ومخسني ومائتني. ذكر ذلك أمحد بن عيل 

بن نوح وأمحد بن احلسني رمحهام اهلل(()3(.
وكاَن  والِديِن.  الِروايِة  فاِسَد  ِجّدًا،  َضعيفًا  ))كاَن  الغضائري:  ابن  وقال 
وهَنَى  منُه،  الرَباَءَة  َهَر  وأظرْ ُقم،  من  َرَجُه  أخرْ األشعريُّ  ِعيرْسى  بن  د  حُمَمَّ بُن  َُد  َأمحرْ

َتِمُد امَلجاِهيرَْل(()4(. الناَس عن السامع منُه والِرواية عنُه. وَيرِوي امَلراِسيرَْل، وَيعرْ
بالغلو  ))رمي  النجايّش:  الشيخ  قال  اجلراذينّي.  العباس  بن  عيل   –  4
دوحني  وغمز عليه، ضعيف جدا(()5(.وقال ابن الغضائرّي: ))لُه تصنيٌف يف امَلمرْ

)1( النجايش: رجال النجايش ، ص 122.
)2( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص 48 ، القهبائي: جممع الرجال ج2 ، ص42.

)3( النجايش: رجال النجايش ، ص 185.
)4( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص 67.

)5( النجايش: رجال النجايش ، ص 255.
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َبُأ بام َرواُه(()1(. َتَفُت إليِه، وال ُيعرْ َهبِِه. ال ُيلرْ ُمومني َيُدلُّ عىل ُخبرْثِِه وهَتاُلك َمذرْ وامَلذرْ
5 – حممد بن عيل بن إبراهيم الصرييّف.

 قال الشيخ النجايّش: ))ضعيف جدا، فاسد االعتقاد، ال يعتمد يف يشء. 
بن  بن حممد  أمحد  ونزل عىل  بالكوفة -  بالكذب  اشتهر  وقد  قم -  وكان ورد 
عن  عيسى  بن  حممد  بن  أمحد  وأخرجه  فجفي،  بالغلو،  تّشهر  ثم  مدة،  عيسى 

قم(()2(.
وَنفاُه  هِبا،  ُرُه  أمرْ َتَهَر  ُقم واشرْ َدَخَل  الغضائري: ))كّذاٌب، غاٍل.  ابن  وقال 
تِفاع،  ًا يف االررْ عريُّ )رمحه اهلل( عنها. وكاَن َشِهريرْ د بن ِعيرْسى األشرْ َُد بُن حُمَمَّ َأمحرْ

َتَفُت إليِه،  ال ُيلرْ
َتُب حديُثُه(()3(. وال ُيكرْ

 دليل القول الثالث:
وهو ما ذهب إليه الشيخ أغا بزرك الطهرايّن يف كتابه الذريعة ووافقه يف 
أرسارهــم(.أنَّ  اهلل  )قدس  احلديث  رجال  معجم  كتابه  يف  اخلوئّي  السيد  ذلك 
خالصة ما استدل به الشيخ الطهرايّن عىل نفي نسبة الكتاب إىل ابن الغضائرّي 

هو:
1 - إن الشيخني الطويّس والنجايّش مل يذكرا كتاب الضعفاء يف فهرسيهام، 

مع معارصهتام البن الغضائرّي وعالقتهام الودية به، وموته يف حياهتام)4(. 
األجالء  من  كان  وإن  هذا،  الغضائرّي  ابن  أن  ))فتبني  اهلل:  رمحه  قال 

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص 79 ، 80 ، القهبائي: جممع الرجال ج4 ، ص202.
)2( النجايش: رجال النجايش ، ص 332.

)3( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص 94 ، القهبائي: جممع الرجال ج5 ، ص264.
)4( ينظر:الفضيل ، أصول علم الرجال ، ص143.
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املعتمدين، ومن نظراء شيخ الطائفة والنجايّش، وكانا مصاحبني معه، ومطلعني 
عىل آرائه وأقواله، وينقالن عنه أقواله يف كتابيهام، إاّل أن نسبة كتاب)الضعفاء(

هذا إليه مما مل نجد له أصاًل(()1(.
الضعفاء  كتاب  نسخة  والطويّس  النجايّش  وجدان  عدم  أن  عليه  ويرد 
واستقاء أقوال ابن الغضائرّي منها ال يدل عىل عدم وجود الكتاب، ألن عدم 
الوجدان ال يدّل عىل عدم الوجود كام يقال، إذ ربام مل يطلعهام مؤلفه عليه لسبب 
بّرر له ذلك، أو أهنام فضال النقل عنه من فلق فيه ونطق لسانه، ألن هذا ألزم يف 

الشهادة، وأوثق يف النقل)2(.
2 – إن السيد ابن طاووس الذي أدرج كتاب الضعفاء ضمن كتابه)حّل 
اإلشكال( تربأ من عهدته بترصحيه بأن نقله مل يكن عن رواية له عن مؤلفه أو 

غريه)3(.
ويرد عليه أن ترصيح السيد ابن طاووس بعدم روايته للكتاب عن مؤلفه 
ال يعني الطعن يف نسبة الكتاب إىل مؤلفه، وإنام كان هذا هو الواقع لدى السيد 
ابن طاووس، إذ استطاع احلصول عىل الرواية إليه، والنقل من الكتاب من دون 
والطعن يف  النسبة  يعني وهن  له ال  بأنه  وثوقه  مع  مؤلفه  الناقل عن  يرويه  أن 
الكتاب، بل األمر عىل العكس، فإن هذا االعتامد من السيد ابن طاووس يضفي 

عىل الكتاب صفة الوثوق به)4(.
3 – إن ابن الغضائرّي أسمى وأرفع من أن يستعمل ألفاظ اجلرح العنيفة 

)1( الطهراين ، الذريعة ، ج2 ، ص 290.
)2( ينظر:الفضيل ، أصول علم الرجال ، ص144.

)3( الطهراين ، الذريعة ، ج4 ، ص 290.
)4( ينظر:الفضيل ، أصول علم الرجال ، ص144.
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االسرتبادّي  املفرس  القاسم  بن  حممد  أمثال  ــرواة،  ال أجالء  من  عدد  حق  يف 
.)1( اخلطيب، الراوي للتفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكرّي

قال الشيخ الطهرايّن رمحه اهلل: ))فيحق لنا أن ننزه ساحة ابن الغضائري 
عن اإلقدام يف تأليف هذا الكتاب، واالقتحام يف هتك هؤالء املشاهري بالعفاف 
والتقوى والصالح املذكورين يف الكتاب واملطعونني بأنواع اجلرح، بل مجلة من 
جراحاته سارية إىل املربئني من العيوب، كام يف جرح هذا املفرس االسرتبادي بأنه 

ضعيف كذاب.
أفال يلزم من كونه كذابًا - واحلال أن الصدوق قد أكثر من الرواية عنه 

وبالغ يف االعتامد عليه بجعله حجة بينه وبني ربه – أحُد أمرين: 
إّما تكذيب الشيخ الطويّس يف توصيفه الصدوق بأنه كان بصريًا بالرجال 
نقادًا لألخبار فيام إذا كان أخذ الصدوق عنه وشدة اعتامده عليه عن جهلة بحاله 

من أنه كذاب، إذ يظهر منه أنه ليس كام وصفه الطويس بصريًا ونقادًا.
التوقيع بكونه خرّيًا فقيهًا يف  إياه يف    وإّما تكذيب لتوصيف احلجة 
كان  إن  الرجالية()2(  )الفوائد  اهلل يف  العلوم رمحه  بحر  اهلل  آية  الدين كام حكاه 

أخذه عنه عن عمد وعلم بحاله(()3(.
ويرد عليه أمرين مها:

 األول – إن استعامل ابن الغضائرّي ألفاظ اجلرح القاسية ال يدّل عىل عدم 
تورعه إذا كان ضعف الراوي ثابتًا عنده، إذ قد يرجع هذا إىل حّدة يف مزاجه، 

)1( ن.م.
)2( بحر العلوم ، مهدي الطباطبائي: رجال بحر العلوم أو الفوائد الرجالية ، حتقيق وتعليق السيد حممد 

صادق والسيدحسني بحر العلوم)النجف:مطبعة االداب1385 هـ -1965 م ، ط1( ، ج3 ص 293.
)3( الطهراين: الذريعة ، ج4 ، ص 290.
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أو لعله – كام استنتج الوحيد البهبهايّن – بأن ))هذا يشري إىل عدم حتققه حال 
الرجال كام هو حقه، أو كون أكثر ما يعتقده جرحًا ليس يف احلقيقة جرحًا(()1(. 
وهذا ال يدّل عىل أن كتاب الضعفاء ليس البن الغضائرّي، ألن اخلطأ يف 
املنهج، وكذلك يف التطبيق من العامل عىل تقدير وقوعه يف كتابه ال يدّل عىل عدم 

صحة نسبة الكتاب إليه)2(. 
 الثاين – إن تضعيف ابن الغضائرّي ملحمد بن القاسم املفرس االسرتبادّي 
البن  الكتاب  نسبة  نفي  اليعني  له،  الصدوق  الشيخ  توثيق  مع  اخلطيب، 
الغضائرّي؛ ألن أقىص ما يمكن أن يقال بإن تضعيف ابن الغضائرّي ال يعارض 
توثيق الصدوق لتقديم الصدوق عليه؛ألنه خّريت هذه الصنعة فيقدم قوله، إن 

تم هذا)3(. 
وقد ذكر السيد اخلوئّي: ))إن حممد بن القاسم هذا مل ينص عىل توثيقه أحد 
الرواية عنه بال واسطة،  املتقدمني حتى الصدوق )قدس رسه( الذي أكثر  من 
وكذلك مل ينص عىل تضعيفه إال ما ينسب إىل ابن الغضائرّي، وقد عرفت غري 

مرة أن نسبة هذا الكتاب مل تثبت(()4(.
هذا خالصة وأهم ما استدل به الشيخ أغا بزرك الطهرايّن يف كتابه الذريعة 

عىل نفي نسبة كتاب الضعفاء إىل ابن الغضائرّي.
كتابه  يف  تراجع  قد  الطهرايّن  بزرك  أغا  الشيخ  بأن  الباحثني  أحد  ويرى 

)1( املامقاين ، الشيخ عبداهلل بن حممد حسن: تنقيح املقال يف أحوال الرجال)النجف:املطبعة املرتضوية 
1352 هـ ، د.ط( ، ج1 ، ص 57.

)2( ينظر:الفضيل: أصول علم الرجال ، ص145.
)3( ن. م.

)4( اخلوئّي: معجم رجال احلديث ، ج17 ، ص 57.
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بعض  من  الكتاب  تأليف  دعوى  عن  اخلامس  القرن  الشيعة  أعالم  طبقات 
ترمجة  يف  بقوله  مؤلفه)أمحد(  عىل  تأليفه  واقتصار  الشيعة،  ألكابر  املعاندين 
أبو عبداهلل  إبراهيم  ابراهيم: ))احلسني بن عبيد اهلل بن  احلسني بن عبيداهلل بن 
الغضائرّي، املتوىف منتصف صفر 411 هـ. هو من مشايخ أيب العباس النجايّش 
الذي ذكر تأريخ وفاته. والنجايّش والطويّس ذكرا ترمجته يف كتابيهام، وهو والد 
الغضائرّي  بابن  الشهري  الغضائرّي  عبيداهلل  بن  احلسني  بن  أمحد  احلسني  أيب 
صاحب التصنيف يف )الرجال(. يروي عنه ولده، ويروي عنه أيضًا أبو جعفر 

حممد بن جرير...(()1(.
 ويرد عليه أن هذا الكالم يكون تامًا إذا كان كتاب طبقات أعالم الشيعة 
الرجوع إىل كتاب)طبقات أعالم  بعد  أنه  الذريعة إال  تأليفًا عىل كتاب  متأخرًا 
الذريعة  كتاب  أن  تبني  الشيعة()3(  تصانيف  إىل  وكتاب)الذريعة  الشيعة()2( 
متأخر تأليفأ عن كتاب طبقات أعالم الشيعة؛ ألن الشيخ الطهرايّن قد ذكر يف 
اجلزء األول صفحة)526( أنه رشع يف تأليف كتاب طبقات أعالم الشيعة يف 
عام 1346 هـ /1927م، وهبذا يظهر بأن الشيخ الطهرايّن مل يرتاجع عن نفي 

نسبة كتاب الضعفاء إىل ابن الغضائرّي. 
 وأما ما استدل به السيد اخلوئّي)قدس رسه( عىل نفي نسبة كتاب الضعفاء 

إىل ابن الغضائرّي هو: 

ماجستري  ، رسالة  دراسة حتليلية  الرجالية  الغضائرّي  ابن  آراء   ، فاضل  ، حممود شاكر  ينظر:اجلاميّل   )1(
مقدمة لكلية الفقه جامعة الكوفة ، 2008م ، ص29 ـ30.

)2( ينظر: الطهرايّن ، الشيخ أغا بزرك ، طبقات أعالم الشيعة)القرن اخلامس( ، حتقيق ، عيل نقي منزوي 
، )دار الكتاب العريب ، بريوت ، 1391 هـ ، ط1( ، ص 5.

)3( ينظر: الطهرايّن ، الشيخ أغا بزرك ، الذريعة إىل تصانيف الشيعة ط سنة 1403 هـ ، ج1 ، 526.
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عدم ذكر النجايّش والطويّس له يف فهرسيهام)1(.
الطويّس  ذكر  بعدم  استدالله  الطهرايّن يف  الشيخ  ما ورد عىل  ويرد عليه 

والنجايّش للكتاب )2(.
عدم تعرض العالمة احليّل يف إجازته)3( لبني ُزهَرة.

نسبة  نفي  عىل  يساعد  ال  إجازته  يف  له  العالمة  ذكر  عدم  إن  عليه  ويرد 
الكتاب، ألن العالمة نفسه اعتمد الكتاب كام هو واضح من كتابه)اخلالصة(. 
فعدم ذكره له قد يكون لسهو منه، أو أن النسخة التي وصلت إلينا قد سقط منها 

ذكره أو لسبب آخر)4(.
اختالف ما ذكره النجايّش منسوبًا إىل ابن الغضائرّي مع ما هو موجود يف 

مطبوعة الضعفاء)5(.
ويرد عليه بأن االختالف الذي أشري إليه ربام جاء من اختالف النسخ، أو 
ألن النجايش نقل التضعيف سامعًا من لسان ابن الغضائري – كام هو الظاهر – 

ومل ينقله من النسخة التي اعتمدت يف نرشة الكتاب)6(.
نسبة  إلثبات  هبا  استدل  التي  األدلة  أن  أي   – لذلك)7(  املقتيض  قصور 

الكتاب إىل ابن الغضائري غري ناهضة باإلثبات -.
ويرد عليه بأن ما ذكر من قصور املقتيض وعدم ثبوت نسبة الكتاب إىل 

)1( اخلوئّي: معجم رجال احلديث ، ج1 ، ص 95 ، 96.
)2( ينظر:الفضيّل: أصول علم الرجال ، ص147.

)3( اخلوئّي: معجم رجال احلديث ، ج1 ، ص 96.
)4( ينظر:الفضيل ، أصول علم الرجال ، ص147.
)5( اخلوئي: معجم رجال احلديث ، ج1 ، ص 96.
)6( ينظر:الفضيل ، أصول علم الرجال ، ص147.
)7( ينظر: الفضيل، أصول علم الرجال، ص147.
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مؤلفه ناقشه الشيخ جعفر السبحاين بأنه: ))غري تام؛ ألنَّ هذه القرائن تكفي يف 
ثبوت النسبة، ولوال االعتامد عليها للزم رد كثري من الكتب غري الواصلة إلينا 

من طرق الرواية واإلجازة(()1(.
 من خالل البحث تبني أنَّ أدلة النافني للكتاب غري ناهضة وأن القرائن 
املحيطة بالكتاب من اعتامد السيد ابن طاووس والعالمة احليّل وابن داود احليّل 
وغريهم من العلامء وأمثاهلا هي من القرائن يف جانب إثبات نسبة الكتاب إىل 

ابن الغضائرّي.
 تبويب الكتاب:

بّوب كتاب)الضعفاء( عىل هنج التبويب املعجمي-تبويب أسامء الرجال 
بحسب حروف املعجم)أ.ب.ت.ث، ...(-.
 اجلرح والتضعيف عند ابن الغضائرّي:

ذكرنا فيام سبق يف وصف الكتاب إن الكتاب ُصنَِّف أساسًا لذكِر الضعفاِء 
من الرواِة ونذكر أمثلة عىل مصطلحات التضعيف، وعدم الوثاقة التي وردت 

يف الكتاب: 

)1( ينظر: السبحاين ، كليات يف علم الرجال ، ص 92. 
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
هامش:160 أتوّقف يف ما يرويه)1(1

133اهّتمه القّميون بالغلّو)2(2

151أحاديث كّلها ال يوثق هبا)3(3

199أحاديث كّلها مناكري)4(4

 196أرى ترك حديثه إال يف شاهد )5(5

أرى ترك ما يقول أصحابنا: ))حّدثنا أبو اخلطاب 6
يف حال استقامته(( )6(

119

 149أرى ترك ما ينفرد به )7(7

166أرى التوقف يف حديثه )8(8

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص110. 
)2( ن. م ، ص93.

)3( ن. م ، ص100.

)4( ن. م ، ص120.

)5( ن. م ، ص119.
)6( ن. م ، ص88.
)7( ن. م ، ص 99.

)8( ن. م ، ص 112.
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
11 ، 136 ، استثنى شيوخ القّميني روايته من ))نوادر احلكمة(()1(9

157 ، 144
10)2( 107أشد اخللق عداوة للويل من بعد أيب ابراهيم 

 107أصل الوقف)3(11
42أمره أشهر من أن يذكر)4(12

20 ، 29 أمره مظلم)5(13

 30 أمره ملتبس)6(14

115إن يف مذهبه ارتفاعًا)7(15

 33إين ألستحيي من اهلل أن أروي عن)8(16

200إنه يكذب علينا )9(17

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص 40 ، 95 ، 97 ، 103.
)2( ن. م ، ص 83.
)3( ن. م ، ص83.
)4( ن. م ، ص55.

)5( ن. م ، ص44 ، 50.
)6( ن. م ، ص50.
)7( ن. م ، ص86.
)8( ن. م ، ص51.

)9( ن.م ، ص120.
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
111بريء منه )1(18

 136تكّلم القّميون فيه بالرّد)2(19

180توّقف يف حديثه)3(20

هامش160 التوّقف يف ما يرويه)4(21

49حديثًا ضعيفا)5(22

30حديثه غري نقي)6(23

197حديثه مضطرب)7(24

115حديثه نعرفه وننكره)8(25

 

)1( ابن الغضائري: الرجال، بن الغضائري ، ص85.
)2( ن. م ، ص95.

)3( ن. م ، ص116.

)4( ن. م ، ص110.
)5( ن. م ، ص59.
)6( ن. م ، ص50.

)7( ن. م ، ص119.
)8( ن. م ، ص86.
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
 132 ، 135 حديثه يعرف وينكر)1(26

 141 ،
23خرج مع ايب اخلّطاب وقتل)2(27

117 ، 153خّطايب)3(28
116و200دعا اىل حممد بن عبد اهلل بن احلسن )النفس الزكية()4(29

110الرجل جمهول)5(30

61روايته خمتلطة)6(31

هامش61 روايته خمتلفة)7(32

 38زعم القّميون أّنه كان غاليًا)8(33

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص93 ، 94 ، 96.
)2( ن. م ، ص46.

)3( ن. م ، ص87 ، 101.

)4( ن. م ، ص87 ، 120.
)5( ن. م ، ص85.
)6( ن. م ، ص66.

)7( ن. م.
)8( ن. م ، ص53.



    الفصل الثالث /األصول الرجالية يف القرن اخلامس اهلجري ........................   153   

رقم احلديثألفاظ اجلرحت
 4 ، 57زيدي)1(34
104صاحب بدعة ومقالة)2(35
40صاحب مقالة ملعونة)3(36
1 ، 4 ، هامش6 ، 11 ، 15 ، 21 ، ضعيف)4(37  

 56 ، 54 ، 49 ، 45 ، 35 ، 34 ، 32
، 61 ، 64 و68 ، 71 ، 72 ، 73 ، 78 
 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 79 ،
 105 ، 103 ، 101 ، 94 ، 91 ، 90 ،
 ، 121 ، 118 ، 117 ، 112 ، 109 ،
 ، 136 ، 130 ، 128 ، 126 ، 123
 ، 143 ، 140 ، 139 ، 138 ، 137
 ، 154 ، 148 ، 147 ، 146 ، 145
 ، 163 ، 160 ، 157 ، 156 ، 155
 ، 176 ، 170 ، 169 ، 168 ، 167

8 19 ، 194 ، 191

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص37 ، 64.
)2( ن. م ، ص82.
)3( ن. م ، ص54.

)4( ن. م ، ص36 ، 37 ، 38 ، 40 ، 42 ، 45 ، 51 ، 57 ، 59 ، 62 ، 64 ، 66 ، 68 ، 70 ، 71 ، 74 
 ، 96 ، 95 ، 92 ، 91 ، 90 ، 89 ، 88 ، 87 ، 86 ، 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 79 ، 78 ، 77 ، 76 ، 75 ،

.119 ، 118 ، 114 ، 113 ، 112 ، 110 ، 103 ، 102 ، 98 ، 97
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
43ضعيف احلديث)1(38
 6ضعيف الرواية)2(39
 22 ، 114 ، 127ضعيف يف حديثه)3(40
 23 ، 222ضعيف يف احلديث)4(41
131فاسد احلديث)5(42
 28ضعيف يف روايته)6(43
 33ضعيف يف نفسه)7(44
 10الطعن فيه ال يف َمن أخذ عنه)8(45
 10طعن القّميون عليه)9(46
 49طريقه ضعيف)10(47
 133طعن بالغلّو)11(48

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص56.
)2( ن. م ، ص38.

)3( ن. م ، ص46 ، 86 ، 91 ، .
)4( ، ن. م ص46 ، 125.

)5( ن. م ، ص92.

)6( ن. م ، ص48.

)7( ن. م ، ص51.

)8( ن. م ، ص39.
)9( ن. م.

)10( ن.م ، ص59. 
)11( ن.م ، ص 94.
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
181طعن عليه)1(49
151عامي)2(50
 165عندي أّن الطعن إّنام وقع عىل دينه)3(51
 11 ، 67 ، 69 ، 70 ، 88 ، غاٍل)4(52

 131 ، 130 ، 104 ، 91 ، 90
 ، 152 ، 145 ، 140 ، 139 ،

201 ، 177 ، 168 ، 153
 114غاٍل يف مذهبه)5(53
 43 ، 122غال املذهب)6(54
 137غال)7(55
4فاسد)8(56
 131 ، 177فاسد احلديث)9(57

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص116.
)2( ن. م ، ص100.
)3( ن. م ، ص111.

)4( ن. م ، ص40 ، 67 ، 69 ، 77 ، 78 ، 82 ، 92 ، 95 ، 96 ، 97 ، 101 ، 112 ، 115 ، 120.
)5( ن. م ، ص86.

)6( ن. م ، ص56 ، 89.
)7( ن. م ، ص95.
)8( ن. م  ، ص37.

)9( ن. م ، ص92 ، 115.
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
65فاسد الرواية والدين)1(58
5الفاسد املتهافت)2(59
 14 ، 36 ، 40 ، 46 ، 74فاسد املذهب)3(60
188يف مجلة الواقفة)4(61
 9 ، 142يف حديثه ضعٌف)5(62
 6 ، 9 ، 18 ، 26 ، 27 ، 35 يف مذهبه ارتفاع)6(63

147 ، 144 ،
 98 ، 121 ، 123يف مذهبه غلّو)7(64
11قال بالتناسخ)8(65
 74كانت له حالة استقامة لكنّها ال تثمر)9(66
 22كان خطابيًا يف مذهبه)10(67

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص67. 
)2( ن. م ، ص38.

)3( ن. م ، ص41 ، 52 ، 54 ، 58 ، 71.
)4( ن. م ، ص117.

)5( ن. م ، ص39 ، 96.
)6( ن. م ، ص38 ، 39 ، 43 ، 47 ، 52 ، 97 ، 98.

)7( ن. م ، ص81 ، 89 ، 90.
)8( ن. م ، ص40.
)9( ن. م ، ص71.

)10( ن. م ، ص46.
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
134كان شهريًا يف اإلرتفاع)1(68
 18 ، 66 ، 150كان ضعيفًا)2(69
 12 و25 و38 و106كان غاليًا)3(70
45كان غاليًا يف مذهبه)4(71
 75كان يف مذهبه ضعف)5(72
 202كان خمّلطًا)6(73
87كان من كذابة أهل البرصة)7(74
 14 ، 16 ، 17 ، 69 ، 97 وّضاعًا للحديث)8(75
 16 ، 17 ، 25 ، 27 ، 39 ، 40 كّذاب)9(76

 ، 90 ، 70 ، 69 ، 67 ، 41 ،
 134 ، 118 ، 108 ، 104 ، 97

151 ، 148 ، 139 ،

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص94.
)2( ن. م ، ص43 ، 67 ، 99.

)3( ن. م ، ص40 ، 47 ، 53 ، 83 ، .
)4( ن. م ، ص57.
)5( ن. م ، ص72.

)6( ن. م ، ص120.
)7( ن.م، ص77.

)8( ن. م ، ص41 ، 42 ، 69 ، 80. 
)9( ن. م ، ص42 ، 47 ، 48 ، 53 ، 54 ، 67 ، 69 ، 78 ، 80 ، 82 ، 84 ، 88 ، 94 ، 95 ، 98 ، 100.
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
14كّذاب يف الرواية)1(77
89الكذب بنّي يف وجه حديثه)2(78
 27كّل عيوب الضعفاء جمتمعة فيه)3(79
89كّل ما يرويه كذب)4(80
116ال أرى االعتامد عىل يشء من حديثه)5(81
 69ال خري فيه واليف سائر ما رواه)6(82
47ال يؤنس بحديثه)7(83
 117ال جيوز أن يكتب حديثه)8(84
96ال حيتشم الكذب الرصاح)9(85
14ال يرتفع بحديثه)10(86
 31 ، 57 ، 102 ، 108ال يرتفع به)11(87

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص41.
)2( ن. م ، ص78.
)3( ن. م ، ص48.
)4( ن. م ، ص78.
)5( ن. م ، ص87.
)6( ن. م ، ص69.
)7( ن. م ، ص58.
)8( ن. م ، ص87.
)9( ن. م ، ص80.

)10( ن. م ، ص41.
)11( ن. م ، ص50 ، 65 ، 82 ، 84.
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
95ال يعبأ بام رواه)1(88
85، 97ال يعبا به)2(89
 55 ، 61 ، 62 ، 99ال يعرف)3(90
34 ، 129 ، 131 ، 134ال يكتب حديثه)4(91
43 ، 97 ، 111 ، 152ال يلتفت اىل حديثه)5(92
14 ، 17 ال يلتفت اىل ما رواه)6(93
14 ، 17ال يلتفت اىل ما رواه)7(94
47ال يوثق به)8(95
180الذي أراه التوّقف يف حديثه)9(96
107 ، 119لعنه اهلل)10(97

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص80.
)2( ن. م ، ص76 ، 80. 

)3( ن. م ، ص66.
)4( ن. م ، ص52 ، 92 ، 94.

)5( ن. م ، ص56 ، 80 ، 85 ، 101.
)6( ن. م ، ص41 ، 42.
)7( ن. م ، ص41 ، 42.

)8( ن. م ، ص58.
)9( ن. م ، ص116.

)10( ن. م ، ص83 ، 88. 
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
هامش91ليس بيشء ألبتة)1(98
هامش70ليس حديثه بيشء)2(99

7ليس حديثه بالنقي)3(100
24ما رأيت له-قط- رواية صحيحة)4(101
90مرتوك احلديث)5(102
27مرتوك احلديث مجلة)6(103
110جمهول)7(104
90معدول عن ذكره)8(105
هامش11منحرف)حمّرف/حمرتق()9(106
178منكر احلديث)10(107
197نسبه وحديثه مضطرب)11(108

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص78.
)2( ن. م ، ص69.
)3( ن. م ، ص38.
)4( ن. م ، ص47.
)5( ن.م ، ص78.
)6( ن. م ، ص48.
)7( ن. م ، ص85.
)8( ن. م ، ص78.
)9( ن. م ، ص40.

)10( ن. م ، ص115. 
)11( ن.م،ص119.
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
 32 ، 137 واقف)1(109
33واقف ابن واقف)2(110
 149 ، 158وّضاع)3(111
100هو يف نفسه ضعيف)4(112
 169هو من الزيدية)5(113
يدخل حديثه يف حديث أصحابنا ، 114

ضعيف فاسد)6(
4

 66يضع األحاديث)7(115
هامش 27 ، 130 ، 153 ، يضع احلديث)8(116

204 ، 169
 41 ، 96يضع احلديث جماهرًة)9(117

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص51 ، 95.
)2( ن. م ، ص51.

)3( ن. م ، ص99 ، 103.
)4( ن. م ، ص81.

)5( ن. م ، ص113.
)6( ن. م ، ص37.
)7( ن. م ، ص67.

)8( ن. م ، ص48 ، 92 ، 101 ، 113 ، 121.
)9( ن. م ، ص54 ، 80.
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رقم احلديثألفاظ اجلرحت
43يكثر الرواية عن يونس بن ظبيان)1(118
 172يكذب)2(119

منهج كتاب الضعفاء:
ُصنَِّف الكتاب عىل أساس ذكر أسامء الضعفاء من الرواة، ومن ُغِمَز به، 

أو بكتابه، أو روايته من الرواة الشيعة.
موارد الكتاب:

اعتمد ابن الغضائرّي يف بيان حال الرواة ونقدهم عىل ضابطتني أساسيتني:
:  األوىل – نّص املعصوم

وهو ماورد عن املعصوم  من نّص صحيح أو ظاهر عىل وصف حال 
الرواة بالكذب والوضع أو ما يؤدي إىل تضعيفه الذي يؤدي باحلكم  راٍو من 

الرجايل اخلاص بالراوي من قبول روايته وعدمها.
ومثال عىل ذلك نذكر أنموذجًا واحدًا – خشية اإلطالة - وهو ما قيل يف 

أمحد بن هالل العربتائّي.
حامد  أبو  حدثني  قال  قتيبة،  بن  حممد  بن  ))عيل  رجاله:  يف  الَكيشِّ  قال 
أمحد بن إبراهيم املراغّي، قال، : ورد عىل القاسم بن العال نسخة ما خرج من 
احذروا  بالعراق  قوامه  إىل    أن كتب  ابتداء ذلك،  كان  و  ابن هالل،  لعن 
و  أربعا  قد كان حج  أنه  بن هالل  قال، و كان من شأن أمحد  املتصنع  الصويف 
مخسني حجة، عرشون منها عىل قدميه، قال، و كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه 

)1( ابن الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص56.
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و كتبوا منه، و أنكروا ما ورد يف مذمته، فحملوا القاسم بن العال عىل أن يراجع 
يف أمره فخرج إليه قد كان أمرنا نفذ إليك يف املتصنع ابن هالل ال رمحه اهلل، بام 
قد علمت مل يزل ال غفر اهلل له ذنبه و ال أقاله عثرته يداخل يف أمرنا بال إذن منا 
و ال رىض، يستبد برأيه، فيتحامى من ديوننا، ال يمىض من أمرنا إال بام يواه و 
يريد، أراده اهلل بذلك يف نار جهنم، فصربنا عليه حّتى برت اهلل بدعوتنا عمره، و 
كنا قد عرفنا خربه قوما من موالينا يف أيامه، ال رمحه اهلل و أمرناهم بإلقاء ذلك 
إىل اخلاص من موالينا، و نحن نربأ إىل اهلل من ابن هالل ال رمحه اهلل، و ممن ال 

يربأ منه. 
و اعلم اإلسحاقي سّلمه اهلل و أهل بيته ممّا أعلمناك من حال هذا الفاجر، 
كان  من  و  اخلارجني،  و  بلده  أهل  من  عنه  يسألك  و  سألك  كان  من  مجيع  و 
يستحّق أن يّطلع عىل ذلك، فإّنه ال عذر ألحد من موالينا يف التشكيك فيام يؤّديه 
نا، و نحّمله إّياه إليهم و عرفنا ما يكون  عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأّننا نفاوضهم رِسَّ

من ذلك إن شاء اهلل تعاىل(()1(. 
إن صدور مثل هذا النّص من قبل املعصوم باللعن والتربي يوجب 
عىل اجلميع التوقف من باب العمل بالسنة الرشيفة وهذا ما نجده واضحًا عند 
ِوِيه عن احلََسن بن  ابن الغضائرّي إذ قال: ))أرى الَتَوقَُّف يف حدِيثِه، إاّل يف ما َيررْ
َسِمَع  وقد  من))نواِدِرِه((  ُعَمريرْ  أيب  بن  د  وحُمَمَّ كتاب))امَلِشيرْخة((،  من  حَمرُْبوب 

َتَمُدوُه فيهام(()2(.  حاب احلديِث واعرْ هذين الكتابنِي جّلُة أصرْ

)1( الطويّس: اختيار معرفة الرجال ، ص 443 ، 444.
)2( ابن الغضائرّي: الرجال البن الغضائرّي ، ص 111 ، 112.
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الثانية – نّص أحد األعالم املتقدمني:
من األمور التي يثبت هبا تقييم حال الرواة من تضعيف أو تعديل وجود 

نص من قبل األعالم املتقدمني كأمثال:
الشيخ أيب عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز الَكيشِّ )ت367 هـ ح(.

الشيخ أيب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمّي)ت368 هـ(.
الشيخ أيب جعفر حممد بن عيل بن بابويه القمّي الصدوق )ت381 هـ(.
الشيخ أيب عبداهلل حممد بن حممد بن النعامن احلارثّي املفيد)ت413 هـ(.

الشيخ أيب احلسني أمحد بن احلسني بن الغضائرّي )ت يف القرن اخلامس 
اهلجري(.

الشيخ أيب العباس أمحد بن عيل النجايّش األسدّي )ت450 هـ(.
الشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن الطويّس شيخ الطائفة )ت460 هـ(. 

الكثري  تضعيف  يف  املبنى  هذا  اعتمد  قد  الغضائرّي  ابن  أنَّ  نرى  لذا   
العلامء  من  وذمهم  قدحهم  عىل  املنصوص  واملذمومني  املقدوحني  الرواة  من 

املتقدمني.
ومثال عىل ذلك نذكر أنموذجًا واحدًا – خشية اإلطالة - وهو ما قيل يف 

حممد بن سنان.
الَكيشِّ يف رجاله: ))قال حمّمد بن مسعود: قال عبداهلل بن محدويه:  قال 
بن  حمّمد  أحاديث  أروي  أن  أستحل  ال  يقول:  شــاذان  بن  الفضل  سمعت 

سنان((1(.
عند املقارنة بني تضعيف ابن الغضائري وتضعيف الَكيشِّ نرى أنه يوافق 

)1( الطويّس: اختيار معرفة الرجال ، ص 422.
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ُد ابن  الَكيشِّ يف تضعيف حمّمد بن سنان إذ قال ابن الغضائرّي يف رجاله: ))حُمَمَّ
– َضِعيرٌْف،  إليه  َينرَْتِسُب  ما  أصّح  – هذا  دايّن، موالهم  اهلَمرْ َفر،  َجعرْ أُبو  ِسنان، 

َتَفُت إليه(()1(. غاٍل، َيَضُع)احلديَث( ال ُيلرْ
ثالثًا: الفهرس للشيخ النجاش)ت450 هـ(.

عنوان الكتاب:
يف  املعروف  الشيعة(  مصنفي  أســامء  )فهرس  الكامل  الكتاب  عنوان 
األوساط العلمية بـ)رجال النجايّش(: للشيخ أيب العباس أمحد بن عيل بن أمحد 

بن العباس النجايّش األسدّي.
وصف الكتاب:

وقفت  فإين  بعد،  ))أما  الفهرس:  كتابه  مقدمة  يف  النجايّش  الشيخ  قال 
قوم  تعيري  من   - توفيقه  وأدام  بقاءه  اهلل  أطال   - الرشيف  السيد  ذكره  ما  عىل 
من خمالفينا أنه ال سلف لكم وال مصنف. وهذا قول من ال علم له بالناس وال 

وقف عىل أخبارهم، 
وال عرف منازهلم وتاريخ أخبار أهل العلم، وال لقي أحدا فيعرف منه، 
ومل  استطعته،  ما  ذلك  من  وقد مجعت  يعلم وال عرف.  مل  ملن  علينا  وال حجة 
إليه كتاب  أبلغ غايته، لعدم أكثر الكتب، وإنام ذكرت ذلك عذرا إىل من وقع 
السم  امللتمس  عىل  ليهون  احلروف  عىل  أبوابا  لألسامء  جعلت  وقد  أذكره.  مل 
خمصوص منها.] وها[ أنا أذكر املتقدمني يف التصنيف من سلفنا الصالح، وهي 
أسامء قليلة، ومن اهلل أستمد املعونة، عىل أن ألصحابنا - رمحهم اهلل - يف بعض 
عىل  ذلك  يف  يأيت  أن  وأرجو  رسمه،  ما  جلميع  مستغرقة  ليست  كتبا  الفن  هذا 

)1( ابن الغضائرّي: الرجال البن الغضائرّي ، ص 92.
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ما رسم وحد إن شاء اهلل )تعاىل(. وذكرت لرجل طريقا واحدا حتى ال يكثر 
)تكثر( الطرق فيخرج عن الغرض(()1(.

ويستنتج من مقدمة كتاب الفهرس للشيخ النجايّش أمورًا متعددة نذكر 
منها:

الرشيف  ))السيد  من  بطلب  الفهرس  هذا  كتب  النجايّش  إن   – األول 
النبي  أّنه سيد رشيف من ساللة  نعرف  توفيقه((، وكّلام  وأدام  بقاءه  اهلل  أطال 

األكرم، وإنه كان حّيًا حني تأليف الفهرس)2(.
الثاين – إن الرشيف ذكر ))تعيري قوم من خماليفينا إنه ال سلف لكم وال 

مصنّف(( فهدف الشيخ النجايّش الرتكيز عىل بيان السلف واملصنّفات)3(.
الثالث–إن الشيخ النجايّش يرى أن أسباب هذا التعيري من املخالفني هي:

عدم العلم بالناس.
عدم معرفة منازهلم.
عدم معرفة التاريخ.

عدم اللقاء. 
واقع  عىل  يقف  أن  يمكنه  ال  األمــور  هذه  جيهل  من  الطبيعي  من  وإن 

احلال)4(.
لعدم  غايته  يبلغ  ))ومل  استطاع  ما  مجع  النجايّش  الشيخ  إن   – الرابع   

)1( النجايّش: الرجال ، ص3.
األعلمي  مؤسسة  )بــريوت:طــبــع   ، احلــديــث  درايـــة   ، احلسيني  حسني  حممد  اجلـــاليل:  ينظر:   )2(

للمطبوعات1425 هـ -2004م ، ط1( ، ص249 بترصف.
)3( ينظر:اجلاليّل: دراية احلديث ، ص249 بترصف.

)4( ن. م.



    الفصل الثالث /األصول الرجالية يف القرن اخلامس اهلجري ........................   167   

]وجود[ أكثر الكتب(( عنده؛ فإّنه كان عاملًا بأّن هناك كتبًا مل يذكرها فيكون هذا 
))عذرًا إىل من وقع إليه كتاب مل نذكره(()1(.

النجايّش رتب كتابه عىل حروف املعجم لسهولة  – إن الشيخ   اخلامس 
املراجعة)2(.

 فالشيخ النجايّش يقترص عىل ذكر))املتقّدمني من سلفنا الصالح(( خاصة، 
و ال يعني ذكر املتأخرين عامة وال املعارصين له، وطبيعّي إن يكون العثور عىل 
تيرّست  التأليف، وكلام  تطّور عملية  املتقدمني أصعب بحكم  أسامء مصنفات 
وانترشت احلضارة سهلت عملية التصنيف والتأليف وكثر املؤلفون واملؤلَّفات؛ 
تكن))مستغرقة  ومل  شخيّص،  طابعها  كان  الفهرسة  يف  األصحاب  كتب  فإن 
الشيخ  فالتزم  شيوخه،  أو  املؤلف  خزانة  عىل  اقترصت  بل  رسم((  ما  جلميع 
النجايّش أن يتعّدى ذلك إىل فهرس عام كام حاول الشيخ النجايّش االختصار 
بذكر طريق واحد للمؤلف))حتى ال تكثر الطرق((؛ ألّن ذلك ليس هدفه من 

التأليف)3(.
وقد ختم الشيخ النجايّش كتابه الفهرس بـ)باب من اشتهر بكنيته()4(.

أمهية الكتاب: 
من األصول الرجالية اخلمسة عند الشيعة اإلمامية وُيعّد هذا الكتاب من 
أهم كتب الشيعة اإلمامية القديمة يف علم الرجال ومن املصادر التي اعتمدها 

)1( ينظر:اجلاليّل: دراية احلديث ، ص249 بترصف..
)2( ن. م.
)3( ن. م.

)4( النجايّش: الرجال ص454.
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َص لفهرس أسامء مصنفي الشيعة. علامئنا األعالم، وهو كتاب ُخصِّ
يقول الشيخ أغا بزرك الطهرايّن: ))عمدة األصول األربعة الرجالية، نظري 
كتاب الكايف بني الكتب األربعة للعامل النقاد البصري الشيخ أيب العباس أمحد بن 
 الرسالة  إليه الصادق  عيل بن أمحد، من ولد عبد اهلل النجايش الذي كتب 
األهوازية، وهو أفضل من خّط يف علم الرجال أو نطق بفٍم، ال ُيقاس بسواه، وال 

ُيعدل به من عداه، بل قوله املقّدم عند املعارضِة عىل غريِه من أئمِة الرجاِل(()1(.
وتتضح أمهيته من خالل امتداد أثر الشيخ النجايش إىل بعض الرجاليني 
من أهل السنة إذ استقى ابن حجر نصوصًا كثريًة من الشيخ النجايّش فأودعها 

يف كتابه)لسان امليزان( وقد أشار فيها إىل كتاب الرجال)2(.
وأشار الدكتور عبداهلل فياض إىل أمهية رجال الشيخ النجايّش بقوله: ))إنَّه 
، أو التي عارصته  يمتاز عن معظم الكتب الرجالية التي سبقته مثل رجال الَكيشِّ
مثل رجال الطويّس، أو التي تلته مثل رجال العالمة احليّل بإيراد معلومات متقنة 
ومفصلة نسبيًا عمن ترجم هلم، واهتم النجايّش بذكر سنة وفاة الكثري ممن ترجم 
هلم، كام يورد معلومات مفيدة عن األمكنة التي رحلوا إليها، أو درّسوا فيها، 
وهبا خيتلف عن رجال الطويّس مثاًل، الذي يكتفي كاتبه يف أغلب األحيان بذكر 

اسم املرتجم وانه من أصحاب اإلمام الفالين(()3(. 

)1( ينظر الطهرايّن: الذريعة ، ج10 ص154 ، 155. 
)2( ينظر: ابن حجر ، شهاب الدين أبو الفضل امحد بن عيل العسقالين: لسان امليزان)اهلند:مطبعة جملس 
دائرة املعارف النظامية/حيدر آباد الدكن1331 هـ ، ط1( ، ج1ص16 ، 24 ، 110 ، 111 ، 115 ، 
116 ، 334 ، 342 ، 359 ، وغريها ، ج2 ص16 ، 32 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 54 ، 57 ، 99 ، 108 

، وغريها ، ج4 ص258. 
الصادق  عهدي  بــني  الشيعة  مــن  واسالفهم  اإلمامية  عند  الرتبية  تــاريــخ  عــبــداهلل:   ، فياض   )3(

والطويّس)بغداد:مطبعة أسعد1392 هـ -1972 م ، د.ط( ، ص27.
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اإلمامية  عند  املعروفة  الرجالية  ذكره لألصول  عند  الصدر  السيد  وكان 
يقول: ))إنَّ كتاب الشيخ النجايّش هو أحسنها وأجلها وأوثقها وأتقنها(()1(.

تبويب الكتاب:
املعروف  الشيعة(  مصنفي  أسامء  كتابه)فهرس  النجايّش  الشيخ  بّوب 
بـ)رجال النجايّش(( عىل هنج التبويب املعجمي-تبويب أسامء الرجال بحسب 

حروف املعجم)أ.ب.ت.ث، ...(-.
اجلرح والتعديل:

الكتب  لذكر  أساسًا  ُصنَِّف  النجايش  للشيخ  الفهرس  كتاب  كان  مّلا   
من  أصحاهبا  أحوال  لبيان  تعرض  إنه  إال  ومصنفيها  واألصــول  واملصنفات 
دالالت  هلا  متعددة  بألفاظ  ال  أو  روايته  عىل  يعّول  وهل  والتجريح  التعديل 
الشيخ  أراد  إذا  )ثقة(  األلفاظ:  هذه  أطلق  التعديل  مصطلحات  ففي  خاصة. 
النجايّش توثيق أحد رجاله قال: ))ثقة(()2( وهو لفظ قد تكرر يف كتابه كثريًا، 
وإذا أراد الشيخ التأكيد عىل الوثاقة كرر اللفظ: ))ثقة ثقة(()3( وقد يلحق الشيخ 
أحيانًا مع هذا اللفظ املؤكد للثقة كلامت هلا دالالت خاصة عىل مكانة الرجل 
ثقة  ثقة  أو  احلديث،  كثري  سديد  عني  أصحابنا  من  ثقة  ))ثقة  كقوله:  العلمية 
صحيح احلديث، أو ثقة ثقة جليل يف أصحابنا، أو ثقة ثقة ال يعدل به أحد من 

)1( الصدر ، السيدحسن هادي الكاظمي:تأسيس الشيعة لعلوم االسالم)العراق: رشكة النرش و الطباعة 
العراقية1370 هـ -1951 م ، د.ط( ، ص268.

)2( النجايش: الرجال ، ص ، 24 ، 25 وغريها. وظاهره أن الراوي عدل إمامي. ينظر: البهبهاين: الفوائد 
، ص18.

)3( النجايش: الرجال ، ص22 ، وغريها. 
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جاللته ودينه وورعه إليه(()1(. وتلحق بلفظة))ثقة(( ألفاظ هلا دالالت خاصة 
عىل صدق وصحة حديث الراوي كقوله: ))ثقة صدوق، أو ثقة عني صدوق، 

أو ثقة عني صدوق ال يطعن عليه، أو ثقة عني(()2(.
فيقول:  ثقة  راويا  كان  إذا  الرواية  صحة  عىل  النجايّش  الشيخ  ويؤّكد 
))ثقة صحيح الرواية، واضح الطريقة، أو ثقة جليل يف أصحابنا، كثري الرواية، 
أو ثقة جيد احلديث، نقي الرواية، معتمد عليه(()3(. وأمثال ذلك من األلفاظ 
الدالة عىل صحة الرواية، وسالمة الراوي واستقامته، ويف كتاب الرجال للشيخ 

النجايّش ألفاظ هلا دالالت عىل االستقامة: ))ثقة سليم اجلنبة(()4(.
وأما مصطلحات التضعيف، وعدم الوثاقة، أو يف جمال التجريح والتعديل 
أطلق األلفاظ اآلتية: ))ضعيف وضعيف احلديث(( و يضيف الشيخ النجايّش 
الراوي  إرسال  عىل  خاصة  دالالت  هلا  التي  األلفاظ  بعض  ضعيف  كلمة  مع 
لألخبار وفساد عقيدته فيقول: ))ضعيف احلديث، فاسد املذهب، أو ضعيف 

احلديث ويرسل األخبار، أو ضعيف ويضع األحاديث(()5(.
 وذكر الشيخ النجايّش يف كتابه أيضًا مصطلحات هلا داللة عىل الضعف 
أو  األمر  مضطرب  أو  واملذهب،  احلديث  مضطرب  أو  )مضطرب،  وهي: 

خمتلط( وأشار الشيخ النجايّش إىل بعض الرجال كان مضطربًا جدًا)6(.

)1( النجايش: الرجال ، ص145 ، 147 ، 149 ، 162 ، 163 ، 165 ، 268 ، 310.
)2( ن. م ، ص ، 139 ، 166 ، 167 ، 172 ، 220 ، 223 ، 226 ، 239 ، 247 ، 294. ولفظ عني 

يفيد التعديل. ينظر: البهبهاين: الفوائد ، 32.
)3( النجايش: الرجال ، ص29 ، 74 ، 199 ، 206 ، 240 ، 283.

)4( ن. م ، ص152. واملراد منه سليم احلديث وسليم الطريقة. ينظر: البهبهاين: الفوائد ، ص63.
)5( ن. م ، ص58 ، 112 ، 163 ، 238.

)6( ن. م ، ص 318.
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بذاك  ))ليس  مثل  اجلرح  تفيد  ألفاظ  النجايّش  الشيخ  أطلق  وكذلك   
النقي(( ويعني أنَّ الراوي حديثه ليس بنقي، ويلتحق به ما يدلّلـ عىل التجريح 
غال  كذاب  أنه  أو  وترفع،  غلو  فيه  وقيل  بذاك،  يكن  ))مل  كقوله:  ألفاظ  من 
يروي عن الغالة ال خري فيه، وال يعتد بروايته(()1(، ووصف الشيخ النجايّش 
بعض الرجال بلفظ))يعرف وينكر((، وهو من ألفاظ التجريح، وإن كان ذلك 
الراوي عاملًا كقوله: ))صالح الرواية يعرف منها وينكر، أو أن يف حديثه بعض 

اليشء يعرف منه وينكر، أو مل يكن يف احلديث بذاك يعرف منه وينكر(()2(.
عىل  داللة  هلا  بألفاظ  كتابه  يف  الرواة  بعض  إىل  النجايّش  الشيخ  وأشار 
املجاهيل،  عن  والرواية  احلديث،  يف  ))الوضع  وهي:  والتضعيف  التجريح 
التجريح،  ز  تعزِّ به كلامت  تلحق  بالرواية، وكذلك  وانفراده  بالكذب،  واهتامه 
بل وتبعد الراوي عن الوثاقة متامًا كقوله: ))كان كّذابًا وله أحاديث مع الرشيد 
يف الكذب، أو أنه روى عن املجاهيل أحاديث منكرة، أو أنه مل يكن الثبت يف 
احلديث، أو أنه مل يكن باملريض(()3(، وغري ذلك من الصفات واأللفاظ الدالة 

عىل التجريح.

)1( النجايش الرجال ، ص ، 71 ، 157.
)2( ن. م ، ص60 ، 164 ، 202.

)3( ن.م ، ص 84 ، 130 ، 137 ، 222.
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منهج فهرس النجاش:
مراجعة  عند  يستقرءها  أن  للباحث  يمكن  متعددة  خصائص  للكتاب 

الكتاب ودراسته، ويمكن إمجاهلا عىل النحو اآليت:
من  كان  إذا  إاّل  الشيعي،  غري  من  واليذكر  الشيعة،  برجال  اختصاصه 

الذين رووا عنهم أو صنّف هلم)1(.
تعّرضه جلرح الرواة وتعديلهم غالبًا، استقالالً، أو استطرادًا)2(.

تثّبت النجايش يف مقاالته، وتأّمله يف إفاداته، واملعروف أّنه من أثبت علامء 
الرجال وأضبطهم)3(.

سعة معرفة النجايش بفّن الرجال، وكثرة اّطالعه عىل األشخاص من جهة 
معارصته ومعارشته لغري واحد منهم، وصحبته لكثري من العارفني بالرجال)4(.

تأليف هذا الكتاب بعد فهرست الشيخ، وكونه ناظرًا فيه؛ وكان املحّقق 
السّيد الربوجردّي يعتقد بأّن رجال النجايش كالذيل لفهرس الشيخ)5(.

موارد الكتاب:
كثرية هي ومتنوعة موارد كتاب )الفهرس( للشيخ النجايّش، عدا ما كان 
يستقيه من شيوخه بصورة مبارشة، أو عن طريقهم، فقد كان يستقي معلومات 
من رجال بعيدين عنه زمنيًا، وقد اطّلع عىل كتبهم ومؤلفاهتم وحتى عىل خطوط 

)1( النجايّش: الرجال ، ص62.
)2( ن. م.
)3( ن. م.
)4( ن. م.

)5( ن.م ، ص63.



    الفصل الثالث /األصول الرجالية يف القرن اخلامس اهلجري ........................   173   

أو  فالن،  خط  من  ونقلت  بخطه(()1(  يل  ذلك  ))كتب  يقول:  وكان  بعضهم، 
الرجال فيقول:  رأيت خطه، أو أخربنا بخطه)2(، واطّلع عىل فهرستات بعض 

))رأيتها يف الفهرستات(()3(.
املوارد التي اقتبس منها الشيخ النجايّش وهي:

إنَّ أهم املوارد التي اعتمدها الشيخ النجايّش يف كتابه مخسة نذكرها عىل 
النحو اآليت:

بصورٍة  النجايّش  الشيخ  اعتمد  لقد  ومؤلفاهتم:  الرجال  موارد  األول- 
واضحٍة عىل مؤلفات األعالم يف هذا الباب، ومنهم:

1 - أمحد بن حممد بن سعيد بن عبد الرمحن اهلمدايّن الكويّف املعروف بابن 
عقدة )249 هـ -332 هـ(.

لقد اقتبس الشيخ النجايّش من ابن عقدة مخسة نصوص، واشرتك شيخه 
ابن نوح السريايّف يف بعضها)4(.

2– أمحد بن حييى بن جابر البالذرّي )ت279 هـ(.
اقتبس الشيخ النجايّش من أيب احلسن البالذرّي نصًا واحدًا من دون أن 

يشري إىل أحد كتبه سوى قوله: ))ذكره البالذرّي(()5(.
3 – الشيخ احلسني بن احلسن بن بابويه.

اقتبس الشيخ النجايّش من الشيخ أيب عبد اهلل احلسني بن احلسن بن بابويه 

)1( لنجايش ، الرجال ، ص81 ، 223.
)2( ن. م ، ص ، 33 ، 58 ، 87 ، 106 ، 153. 

)3( ن. م ، ص171.
)4( ن. م ، ص116 ، 117 ، 122 ، 124 ، 129.

)5( ن. م ، ص ، 7.
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نصني)1(.
4 – الشيخ سعد بن عبداهلل األشعرّي القمّي.

أغفل  لكنه  القمّي،  األشعرّي  القاسم  أيب  كتب  إىل  النجايّش  الشيخ  أشار 
كتاب))الطبقات(( الذي اقتبس منه)2(.

5 – سالمة بن حممد األرزيّن )ت339 هـ(.
اقتبس الشيخ النجايّش من سالمة بن حممد بن إسامعيل األرزيّن نصًا واحدًا 

من دون أن يشري إىل أحد كتبه)3(.
6 – عيل بن احلسني بن بابويه القمّي )ت329 هـ(.

اقتبس الشيخ النجايّش من والد الشيخ الصدوق أيب احلسن عيل بن احلسني 
القمّي نصًا واحدًا من دون أن يشري إىل أحد مصنفاته)4(.

7 –عمرو بن بحر اجلاحظ)ت255 هـ(.
بقوله: ))اجلاحظ حيكي عنه يف كتبه، وقد  النجايّش منه نصني  الشيخ  اقتبس 
إبراهيم  والتبيني حدثني  البيان  والقحطانية وقال يف  العدنانية  بني  املفاخرة  ذكره يف 
بن دحية عن ابن عمري كان وجهًا من وجوه الرافضة(()5(، وعند ترمجته حلبيب بن 
أوس الطائي قال: ))قال اجلاحظ يف كتاب احليوان وحدثني أبو متام الطائي وكان من 

رؤساء الرافضة(()6(.

)1( النجايّش: الرجال ، ص120 ، 146.
)2( ن. م ، ص126 ، 127.

)3( ن. م ، ص 10.
)4( ن.م ، ص125.

)5( ن. م ، ص 228 ، 229.
)6( ن. م ، ص102.
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8 – حممد بن إسحاق املعروف بابن النديم.
نصًا  كتابه)الفهرست(  ومن  إسحاق  بن  حممد  من  النجايّش  الشيخ  اقتبس 
واحدًا عند ترمجته لبندار بن حممد بن عبداهلل بقوله: ))ذكر ذلك أبو الفرج حممد بن 

إسحاق بن يعقوب النديم يف كتاب الفهرست...(()1(.
9 – حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخارّي)ت256 هـ(.

اقتبس الشيخ النجايّش من حممد بن إسامعيل البخارّي نصني مها:
 قال: ))قال البخاري روى عن عطية وحبيب بن أيب حبيب، سمع منه وكيع 

وحممد بن يوسف(()2(.
فيه،  يتكلمون  الربير  قال: ))روى عنه مروان بن معاوية وعيل بن هاشم بن 

قاله البخاري، له كتاب تفسري القرآن(()3(.
10 – حممد بن جرير الطربّي)ت310 هـ(.

اقتبس الشيخ النجايّش نصًا واحدًا من كتابه))ذيل املذيل(()4( 
11 – حممد بن جعفر بن أمحد بن بطة القمّي.

اقتبس الشيخ النجايّش من ابن بطة مخسة نصوص يف كتاب )الرجال()5(. 
12 – حممد بن سعد بن منيع الزهرّي)ت 230 هـ(.

 اقتبس الشيخ النجايّش من ابن سعد الزهري نصًا واحدًا عند ترمجته أليب رافع 

)1( النجايش ، الرجال ، ص82 ، 83.
)2( ن.م ، ص 110.
)3( ن. م ، ص121.
)4( ن. م ، ص 175.

)5( ن. م ، ص199 ، 214 ، 243 ، 307 ، 318.



   176   ............................................   علم الرجال دراسة يف مراحل تطوره

.)1( موىل رسول اهلل
13 – حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمّي املعروف بـ)الشيخ الصدوق(

)ت 381 هـ(.
اقتبس الشيخ النجايّش من الشيخ الصدوق نصني مها:

 عند ترمجته لزراة بن أعني قال: ))قال أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني 
بن بابويه رمحه اهلل رأيت له كتابًا يف االستطاعة واجلرب(()2(.

عند ترمجته ملحمد بن عيسى بن عبيد قال: ))ذكر أبو جعفر بن بابويه عن 
ابن الوليد أنه قال ما تفرد به حممد بن عيسى من كتب يونس وحديثه ال يعتمد 

عليه(()3(.
)ت ح367 هـ(. 14 – حممد بن عمر بن عبد العزيز الَكيشِّ

اقتبس الشيخ النجايّش من أيب عمرو الَكيشِّ أربعة وعرشين نصًا)4(.
15 – حممد بن عمر بن واقد املدين البغدادّي)ت207 هـ(.

بقوله:  واحدًا  نصًا  الواقدّي  عمر  بن  حممد  من  النجايّش  الشيخ  اقتبس 
))قال الواقدي مات سنة ست وثامنني ومائة(()5(.

16 – مسلم بن احلجاج القشريّي النيسابورّي)ت216 هـ(.
اقتبس الشيخ النجايّش من مسلم بن احلجاج نصًا من كتابه بقوله: ))قال 

)1( النجايش: الرجال ، ص 2.
)2( ن. م ، ص125.
)3( ن. م ، ص 235.

)4( ن. م ، ص 7 ، 12 ، 19 ، 25 ، 26 ، 28 ، 33 ، 53 ، 60 ، 75 ، 139 ، 176 ، 212 ، 230 ، 233 
.315 ، 312 ، 311 ، 235 ،

)5( ن. م ، ص 107.
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مسلم بن احلجاج، أبو العالء اخلفاف له نسخ أحاديث رواه عن أيب جعفر كان 
من العامة(()1(.

الثاين- املوارد املجهولة:
مل  موارد  إىل  ترامجه  بعض  يف  )الفهرس(  كتابه  يف  النجايّش  الشيخ  ذكر 
يفصح عن قائلها سوى قوله: ))ذكر بعض أصحابنا((و))قال بعض أصحابنا(( 

و))حكى بعض أصحابنا(()2(، وقوله: ))أخربنا مجاعة(()3(.
الثالث- كتب الفهارس:

1 – فهرست أمحد بن حممد بن خالد الربقّي )ت274 هـ(.
بن  حممد  بن  أمحد  فهرست  بنفسه عىل  يقف  مل  النجايّش  الشيخ  أن  يبدو 
بن  بالواسطة، فهو عندما ترجم أليب جعفر حممد  منه  أفاد  الربقي، وإنام  خالد 
عبداهلل ابن جعفر احلمريّي القمّي وتعداد مؤلفاته قال: ))قال حممد بن عبداهلل 
بن جعفر كان السبب يف تصنيفي إين تفقدت فهرست كتب املساحة التي صنفها 
أمحد بن أيب عبداهلل الربقّي ونسختها ورويتها عمن رواها عنه، وسقطت هذه 
الكتب عني فلم أجد هلا نسخة فسألت أخواننا بقم وبغداد والري فلم  الستة 
حديث  كّل  وألزمت  فأخرجها  واملصنفات  األصول  إىل  فرجعت  منهم،  أجد 

منها كتاب وبابه الذي شاكله(()4(. 
2 – فهرست محيد بن زياد الدهقان الكويّف )ت 310 هـ(.

اقتبس الشيخ النجايّش من فهرست محيد بن زياد الدهقان بصورة مبارشة، 

)1( النجايش: الرجال ، ص 110.
)2( ن. م ، ص11 ، 271.

)3( ن. م ، ص 87.
)4( ن. م ، ص 252.
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فهو عند ترمجته لعيل بن صالح الكويف قال: ))قال محيد يف فهرسته: سمعت عنه 
كتبًا عدة(( وملا أورد أسامء كتبه قال: ))وليس أعلم هذه الكتب له أو رواها عن 

الرجال(()1(.
3 – فهرست الشيخ حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد )ت343 هـ(.

اقتبس الشيخ النجايّش من فهرست الشيخ حممد بن احلسن بن أمحد بن 
الوليد عند ترمجته إلسامعيل بن جابر اجلعفّي قال: ))ذكره حممد بن احلسن بن 

الوليد يف فهرسته(()2(.
الرابع – كتب الرجال والطبقات:

من  أصحاهبا  سبق  قد  بعضها  رجالية  نصوصًا  النجايّش  الشيخ  اقتبس 
البعض األخر قد عارص مؤلفيها  الرجالية، و  الزمن أصحاب األصول  حيث 

أصحاب األصول الرجالية وهي:
 1 – طبقات األشعرّي )ت 301 هـ(.

اقتبس الشيخ النجايش من طبقات األشعرّي نصني مها:
عند ترمجته ملحمد بن حييى املعينّي قال: ))ذكره سعد يف طبقات الشيعة(()3(.
بن  سعد  ذكره  كتاب  ))له  قال:  الكويف  عبداهلل  بن  للهيثم  ترمجته  عند 

عبداهلل يف الطبقات(()4(.
2 – كتاب الرجال للشيخ الَكيشِّ )ت ح 367 هـ(.

لبعض  ترمجته  الَكيشِّ عند  إىل كتاب)الرجال(  النجايّش  الشيخ  أشار  قد 

)1( النجايش: الرجال ، ص 181.
)2( ن. م ، ص23.

)3( ن. م ، ص 289.
)4( ن.م ، ص306.
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الرجال)1(
.)2())  و يف بعض الرتاجم يكتفي بقوله: ))قال أبو عمرو الَكيشِّ

اقتبس الشيخ النجايّش نصوصًا من كتب رجالية أخرى من دون حتديد 
أسامء مؤلفيها، وكان يكتفي بقوله: ))ذكر أصحاب الرجال(( أو ))أصحاب 

كتب الرجال(( أو ))كتاب تاريخ الرجال(()3(.
اخلامس – اخلطوط: اقتبس الشيخ النجايّش نصوصًا من خطوط بعض 
عىل  تدّل  دالالت  هلا  ألفاظًا  منها  نقله  يف  النجايّش  الشيخ  واستخدم  األعالم 

وقوفه عىل هذه اخلطوط بنفسه كقوله: ))وجدت، رأيت، نقلت(( وهي:
 1 – خط الشيخ الغضائرّي األب )ت411 هـ(.

 عند ترمجة الشيخ النجايّش ألمحد بن القاسم قال: ))رأينا بخط احلسني 
بن عبيداهلل كتابًا له إيامن أيب طالب(()4(.

2 – خط الشيخ ابن نوح السريايّف.
أشار الشيخ النجايّش إىل خطه بقوله: ))رأيت بخط أيب العباس بن نوح(( 

و))وجدت بخط ابن نوح(()5(.
وكذلك أشار أيضَا يف مورد آخر بقوله: ))هذه أبواب الكتاب نقلته من 

خط أيب العباس أمحد بن عيل بن نوح(()6(. 

)1( النجايش: الرجال ، ص7 ، 12 ، 16.
)2( ن. م ، ص 233.

)3( ن. م ، ص82 ، 118 ، 160 ، 165 ، 201.
)4( ن. م ، ص 69.

)5( ن.م ، ص 49 ، 75 85.
)6( ن. م ، ص 33.
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الطويّس( بـ)رجال  العلمية  املعروف يف األوساط  رابعًا: كتاب األبواب 
للشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس)ت460 هـ(:

عنوان الكتاب: 
ُيعرف بـ)األبواب( ألنه مرتب عىل طبقات الرواة من الصحابة فمن روى 
كّل  مؤلفه  وسمى  بواسطة،  إالّ  عنهم  يرِو  مل  َمنرْ  ثم  األئمة  من  واحد  كلِّ  عن 
طبقة من الطبقات بابًا، فقال يف الطبقة األوىل: )باب من روى عن النبيمن 

الصحابة(، وهكذا.
وُعِرَف بـ)رجال الطويّس(، وطبع هبذا العنوان.

وصف الكتاب: 
قال الشيخ يف املقدمة: ))أما بعد: فاين قد أجبت إىل ما تكرر سؤال الشيخ 
الفاضل فيه، من مجع كتاب يشتمل عيل أسامء الرجال، الذين رووا عن رسول 
ذلك  بعد  أذكر  ثم   ،  القائم زمن  إىل  بعده  من   األئمة اهللوعن 
من تأخر زمانه من رواة احلديث أو من عارصهم ومل يرو عنهم. وارتب ذلك 
عىل حروف املعجم، التي أوهلا اهلمزة وآخرها الياء، ليقرب عىل ملتمسه طلبه، 
ويسهل عليه حفظه، وأستويف ذلك عىل مبلغ جهدي وطاقتي، و عىل قدر ما 
يتسع له زماين وفراغي وتصفحي، وال أضمن أن أستويف ذلك عن آخره. فان 
رواة احلديث ال ينضبطون، وال يمكن حرصهم لكثرهتم وانتشارهم يف البلدان 
اإلنسان  عىل  وليس  النادر،  إال  عنهم  يشّذ  ال  أن  أرجو  إين  غري  وغربا،  رشقا 
إال ما تسعه قدرته وتناله طاقته. ومل أجد ألصحابنا كتابا جامعا يف هذا املعنى 
ابن عقدة من رجال  ما ذكره  إال  منها،  إنسان طرفا  قد ذكر كل  إال خمترصات 
الصادق ، فانه قد بلغ الغاية يف ذلك، ومل يذكر رجال باقي األئمة عليهم 
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استمد  اهلل  ومن  يورده،  مل  ما  ذلك  بعد  من  وأورد  ذكره  ما  أذكر  فانا  السالم. 
املعونة لكل ما يقرب من طاعته ويبعد عن معصيته، انه ويل ذلك والقادر عليه، 
وأول ما ابتدأ، من الرجال الذين رووا عن النبي، ثم من بعد ذلك رجال 

األئمة عىل سياقتهم، إن شاء اهلل تعاىل(()1(.
ونستنتج من هذه املقدمة:

إنه استجاب لطلب الشيخ الفاضل وإن مل ُيعرف شخصه.
إنه رّتبه عىل الطبقات من النبيإىل األئمة، لكّل باب مستقل.

إنه مرتب عىل حروف املعجم.
إنه ال يضمن االستيفاء لكل الرواة؛ألن رواة احلديث كام يقول: ))اليمكن 

حرصهم لكثرهتم وانتشارهم يف البلدان رشقًا وغربًا((.
أمهية الكتاب:

املصادر  من  وُيعّد  اإلمامية  الشيعة  عند  اخلمسة  الرجالية  األصول  من 
الرئيسة عندهم وقد صنّف الشيخ الطويّس الرواة يف هذا الكتاب إىل طبقتني:

.واألئمةاألوىل – من يروي عن النبي
الثانية – الذين مل يرِو عنهم إالّ بواسطة.

الرواة  تصنف  مل  فإهنا  سبقته  التي  األخــرى  الرجالية  الكتب  بخالف 
عىل أساس هذا التصنيف وهو يف احلقيقة يشء له أمهية يف جمال تقويم أسانيد 
األخبار، فضاًل عن جوانب أخرى تذكر يف مظاهنا يف مقدمات كتب الرجال)2(. 
الكتب  بميزٍة أخرى مل نجدها يف غريه من  أيضًا  الكتاب  امتاز هذا  وقد 

)1( الطويس ، رجال الطويس ص17.
)2( ينظر: الفضيل ، عبداهلادي ، دليل النجف)النجف:مطبعة اآلداب ، د.ت ، د.ط( ، ص129.
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الرجالية هو تقسيم طبقات الرواة بحسب األزمنة منذ عهد النبي حتى عهد 
األئمةوقد سدَّ هذا الكتاب فراغًا يف جمال اجلرح والتعديل ومتييز طبقات 

األعالم واملحدثني، وأصبح مصدرًا أوالً للمشتغلني يف هذا احلقل)1(.
تبويب الكتاب:

بّوب الشيخ الطويّس كتابه عىل هنج الطبقات حسب الطبقات اآلتية:
باب من روى عن النبي من الصحابة.

. أسامء من روى عن أمري املؤمنني عيل
. أصحاب أيب حممد احلسن بن عيل

. أصحاب أيب عبداهلل احلسني بن عيل
. أصحاب أيب حممد عيل بن احلسني بن عيل

. أصحاب أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني الباقر
. أصحاب أيب عبداهلل جعفر بن حممد الصادق

. أصحاب أيب احلسن موسى بن جعفر الكاظم
. أصحاب أيب احلسن الثاين عيل بن موسى الرضا

. أصحاب أيب جعفر الثاين حممد بن عيل اجلواد
. أصحاب أيب احلسن الثالث عيل بن حممد اهلادي

. أصحاب أيب حممد احلسن بن عيل العسكري
.باب ذكر أسامء من مل يرِو عن واحد من األئمة

ورّتب أسامء الرواة يف كلِّ باب بحسب احلروف اهلجائية)أ.ب.ت.ث....(.

يف  وتارخيها  بعنوان«الدراسة  مقالة   ، النجف  العتبات/قسم  موسوعة   ، حممد   ، العلوم  بحر  ينظر:   )1(
النجف«)بريوت:مطابع دار الكتاب ، 1965 م ، د.ط( ، ج2 ص40.
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ثم أعقبها بـ)باب الكنى واأللقاب( فـ )باب النساء(.
اجلرح والتعديل:

مّلا كان كتاب األبواب املعروف بـ)رجال الطويّس( للشيخ الطويّس كتاب يف 
الطبقات الذي ليس من شأنه التعرض للتوثيق كام هو احلال يف رجال الربقي الذي 
هو أيضًا يف الطبقات فإن مصنف الكتاب الربقّي)رمحه اهلل( مل يتعرض فيه للتوثيق 
إال أن الشيخ الطويّس يف كتابه الرجال تعرض يف موارد قليلة للتوثيق ويف ألفاظ 
متعددة هلا دالالت خاصة، ويعلل املحدث النوري)ت1320 هـ( هذه الظاهرة 
املذموم  من  منهم  املمدوح  المتييز  شتاهتم،  ومجع  أسامئهم  تعداد  ))جمّرد  بقوله: 

وتوثيق بعضهم يف خالل ترمجته، استطرادي أو لدفع شبهة(()1(. 
ومن هذه األلفاظ التي استعملها يف جمال التعديل والثوثيق هي: )ثقة()2(، 

، د.ت( ، ج3  ، د.م  ، د.مط  ، د. ط  ، )ط حجر  الوسائل  املريزا حسني:مستدرك   ، النوري  ينظر:   )1(
ص507.

)2( الطويّس: الرجال ، 105 ، 114 ، 132 ، 136 ، 162 ، 174 ، 196 ، 249 ، 289 ، 342 ، 345 
 365 ، 364 ، 363 ، 362 ، 359 ، 358 ، 357 ، 355 ، 354 ، 353 ، 352 ، 351 ، 350 ، 347 ،
 382 ، 381 ، 380 ، 379 ، 378 ، 377 ، 376 ، 373 ، 372 ، 371 ، 370 ، 368 ، 367 ، 366 ،
 409 ، 408 ، 407 ، 406 ، 405 ، 399 ، 398 ، 395 ، 394 ، 390 ، 389 ، 388 ، 387 ، 386 ،
 428 ، 427 ، 426 ، 425 ، 423 ، 422 ، 421 ، 418 ، 417 ، 416 ، 415 ، 414 ، 413 ، 410 ،
 463 ، 462 ، 459 ، 458 ، 457 ، 456 ، 455 ، 454 ، 453 ، 452 ، 439 ، 435 ، 432 ، 431 ،

.520 ، 514 ، 497 ، 495 ، 494 ، 487 ، 482 ، 481 ، 479 ، 478 ،
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و )ثقة ثقة()1(، و )ثقة صحيح()2(، و )ثقة مأمون()3(، و )ثقة ممدوح()4(و)ثقة فاضل()5(. 
وعندما حتوم حول وثاقة الراوي شبهات، يؤكد بدوره وثاقته له بقوله: )وهو عندي ثقة()6( و 
)ضعفه القميون وهو ثقة()7(. وكذلك أيضًا استخدم الشيخ الطويس يف كتابه ألفاظ هلا 
دالالت عىل القدح والتضعيف وصف الرواة هبا مثل قوله: )ضعيف()8( و )يضعفه 
قوم()9(و )ضعيف احلديث()10( و)منكر للحديث()11( و)كان من الطيارة()12( و)كان 

شديد العناد()13( و)فيه نظر()14( و)جمهول()15( و)خملط()16( و)مل تثبت معرفته()17(.

حممد  باقر  حممد   ، البهبهاين)الوحيد(  تأكيدًا.ينظر  ثقة  لفظة  ص298.تكرر   ، الرجال  الطويس:   )1(
أكمل ، الفوائد ، ملحق بكتاب)رجال اخلاقاين(حتقيق السيد حممد صادق بحر العلوم ، )النجف:مطبعة 

اآلداب1388 هـ 1968 م ، ط1( ، ص 22 ، 23.
)2( الطويّس: الرجال ، ص373 ، 381 ، 382 ، 386 ، 400.

)3( ن. م ، ص439.
)4( ن. م ، ص105. عند ورود املدح ، يعدون احلديث حسنًا. ينظر: البهبهاين: الفوائد ، ص24.

)5( الطويّس: الرجال ، ص478.
)6( ن. م ، ص395.
)7( ن. م ، ص364.

)8( ن. م ، ص106 ، 146 ، 232 ، 278 ، 294 ، 347 ، 360 ، 386 ، 406 ، 420 ، 422 ، 423 ، 
.512 ، 511 ، 486 ، 451 ، 447

)9( ن. م ، ص458.
)10( ن. م ، ص178 ، 349.

)11( ن. م ، ص285.
)12( ن. م ، ص515. ومعناه كان غاليًا. ينظر: البهبهاين: الفوائد ، ص38.

)13( الطويّس: الرجال ، ص454.
)14( ن. م ، ص172 ، 197 ، 245.

)15( ن. م ، ص80 ، 108 ، 121 ، 124 ، 125 ، 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 138 ، 139 ، 141 ، 302 ، 349 
.397 ، 396 ، 393 ، 385 ، 384 ، 378 ، 374 ، 369 ، 366 ، 361 ، 358 ، 356 ، 352 ،

)16( ن. م ، ص211 ، 486.
)17( ن. م ، ص292.
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ومجع  أسامئهم،  تعداد  جمرد  تأليفه  من  ))وغرضه  الدكتورالفضيل:  وقــال 
شتاهتم، ومتييز طبقاهتم –كام ذكر يف مقدمته- المتييز املمدوح من املذموم.وأما توثيقه 
لبعضهم يف خالل ترمجته فهو استطرادي أو لدفع شبهة، ولذا ترى أنه مل يوثق فيه من 
ال خالف فيه كزرارة بن أعني، وحممد بن مسلم، وأيب بصري ليث املرادّي، وهشام بن 
سامل، وهشام بن احلكم، كام أن جرح بعضهم قد جاء استطراديًا أو لدفع شبهة وثاقته 

وحسن حاله(()1(.
خصائص كتاب األبواب:

ان من أهم خصائص الكتاب التي يمكن نوردها هي:
استقصاء أصحاب األئّمة ومن روى عنهم، عدالً كان، أو ظاملًا، أو 
فاسقًا، إمامّيًا كان أو معاندًا أو خمالفًا، فعّد اخللفاء ومعاوية وعمرو بن العاص 
بن  الّلـه  عبيد  وابنه:  أبيه،  بن  زياد  وعّد   ،النبي أصحاب  من  ونظرائهم 
زياد، من أصحاب أمري املؤمنني ، وعّد املنصور الدوانيقي من أصحاب 

.)2( الصادق
وذكر من تأّخر زمانه عنهم من الرواة، أو من عارصهم، ومن مل يرو 

.)3(عنهم يف آخر الكتاب يف باب »من مل يرو عنهم
فالظاهر كون الراوي إمامّيًا ما مل يرّصح باخلالف أو ال أقّل شيعّيًا)4(.

)1( ينظر الفضيّل:أصول علم الرجال ص100 -101.
)2( السبحايّن: كليات يف علم الرجال ، ص 69.

)3( ن. م.

)4( ن. م.
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موارد الكتاب:
وعىل  عقدة  ابن  رجال  عىل  كتاب)الرجال(  يف  الطويّس  الشيخ  اعتمد 
اعتمد  وكذلك  الــكــتــاب)1(  مقدمة  يف  الشيخ  بذلك  رّصح  كام  خمترصات 
مل  منه))فيمن  األخري  القسم  يف  والسّيام  شيوخه  عىل  الــرواة  معرفة  يف  أيضا 
حممد  بن  عنه:حممد  أخربنا  للراوي  ذكره  بعد  األئمة((فيقول  عن  يرِو 
بن  عبيداهلل)الغضائرّي()3(وأمحد  بن  واحلسني  املفيد()2(  النعامن)الشيخ  بن 
املوسوي)الرشيف  احلسني  بن  وعيل  عــزوز)5(  ابن  ــارش()4(و  احل عبدون)ابن 
أبو  و  جيد)9(،  أيب  ابن  و  الوكيل)8(،  شبل  وابن  احلفار)7(،  وهالل  املرتىض()6(، 
حممد املحمدي)10( فالرواية عن هؤالء الشيوخ مرة تكون بمجموعة منهم ومرة 
باثنني ومرة بثالثة ومرة بواحد، ولكن يف أغلب األحيان يقول: ))أخربنا حممد 
بن حممد بن النعامن واحلسني بن عبيداهلل وأمحد بن عبدون(()11(فهؤالء الثالثة 

هم أكثر شيوخه رواية عنهم يف كتاب)الرجال(.

)1( ينظر: الطويس:رجال الطويس ص17.
)2( ن. م ، ص 443 ، 444 ، 445 ، 458 ، 465 466 ، 459 ، 503 ، 506 ، 512.

)3( ن. م ، ص 443 ، 444 ، 445 ، 449 458 ، 465 ، 466 ، 474 ، 495.
)4( ن. م ، ص443 ، 445 ، 458 ، 465 ، 466 ، 480 ، 481 ، 511.

)5( ن. م ، ص443 ، 445 ، 458.
)6( ن. م ، ص450.
)7( ن. م ، ص452.
)8( ن. م ، ص477.
)9( ن. م ، ص495.

)10( ن. م ، ص503.
)11( ن.م ، ص443 ، 458 ، 465 ، 466.
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خامسًا– الفهرست)1(: للشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن الطويّس.
عنوان الكتاب: ُعِرَف بـ)فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنفني 

وأصحاب األصول(، وطبع هبذا العنوان.
وصف الكتاب: قال الشيخ الطويس يف مقدمة الكتاب: )))أما بعد( فإين 
ملا رأيت مجاعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب احلديث عملوا فهرست كتب 
أصحابنا و ما صنّفوه من التصانيف و رووه من األصول و مل أجد أحدا استوىف 
و  بروايته  اختص  ما  يذكر  أن  غرضه  كان  منهم  كّل  بل  أكثره  ذكر  ال  و  ذلك 
ما  إال  مجيعه  الستيفاء  منهم  أحد  يتعرض  مل  و  الكتب  من  خزانته  به  أحاطت 
قصده أبو احلسني أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل رمحه اهلل فإنه عمل كتابني أحدمها 
ذكر فيه املصنفات و اآلخر ذكر فيه األصول و استوفامها عىل مبلغ ما وجده و 
قدر عليه غري أن هذين الكتابني مل ينسخهام أحد من أصحابنا و اخرتم هو رمحه 
اهلل و عمد بعض ورثته إىل إهالك هذين الكتابني و غريمها من الكتب عىل ما 
حكى بعضهم عنهم. و ملا تكرر من الشيخ الفاضل أدام اهلل تأييده الرغبة فيام 
جيري هذا املجرى و تواىل منه احلث عىل ذلك و رأيته حريصا عليه عمدت إىل 
كتاب يشتمل عىل ذكر املصنفات و األصول و مل أفرد أحدمها عن اآلخر لئال 
يعاد ذكره يف كلِّ  أن  إىل  فيحتاج  له أصل  املصنفني من  الكتابان ألن يف  يطول 
واحد من الكتابني فيطول. و رتبت هذا الكتاب عىل حروف املعجم التي أوهلا 
اهلمزة و آخرها الياء ليقرب عىل الطالب الظفر بام يلتمسه و يسهل عىل من يريد 
ذكر  يتفق  ربام  بل  أوقاهتم  و  أزمنتهم  ترتيبهم عىل  أقصد  و لست  أيضا  حفظه 

)1( قال السيد حممدصادق بحر العلوم: إنَّ الفهرست بالتاء من االغاليط والصواب من دون تاء. مقدمة 
الذي  الكتاب  الفهرس  ان   ، امليزان ج6 ، ص167  الطويس( ، ص71. وجاء يف لسان  كتاب)فهرست 

جتمع فيه الكتب. وجاء أيضًا يف تاج العروس ، ج4 ص211:الفهرس معرب فهرست. 
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من تقدم زمانه بعد ذكر من تأخر وقته و أوانه ألن البغية غري ذلك فإذا ذكرت 
كّل واحد من املصنفني و أصحاب األصول فال ُبدَّ من أن أشري إىل ما قيل فيه 
من التعديل و التجريح و هل يعول عىل روايته أو ال و أبني عن اعتقاده و هل 
هو موافق للحق أو هو خمالف له ألن كثريا من مصنفي أصحابنا و أصحاب 
اهلل  فإذا سهل  معتمدة  كتبهم  كانت  إن  و  الفاسدة  املذاهب  ينتحلون  األصول 
إمتام هذا الكتاب فإنه يطلع عىل أكثر ما عمل من التصانيف و األصول و يعرف 
آخره  إىل  أستويف ذلك  أين  الرجال و طرائقهم، و مل أضمن  به قدر صالح من 
فإن تصانيف أصحابنا و أصوهلم ال تكاد تضبط النتشار أصحابنا يف البلدان و 
أقايص األرض غري أن عيل اجلهد يف ذلك و االستقصاء فيام أقدر عليه و يبلغه 
وسعي و وجدي و ألتمس بذلك القربة إىل اهلل تعاىل و جزيل ثوابه و وجوب 
حق الشيخ الفاضل أدام اهلل تأييده و أرجو أن يقع ذلك موافقا ملا طلبه إن شاء 

اهلل تعاىل(()1(.
ويستنتج من هذه املقدمة أمور متعددة منها:

د الفهارس الشائعة يف  – إن الشيخ الطويّس يف كتابه الفهرست وحَّ أوالً 
عرصه إذ إنَّ الفهارس كانت يف عرصه متنوعة إىل األنواع اآلتية: 

فهارس خزائن كتب خاصة)2(.
فهارس روايات شيوخ خاصة)3(.

فهارس املصنفات)4(.

)1( الطويس: الفهرست ، ص2 ، 3 ، 4.
)2( ن.م ، ص2.

)3( ن. م.
)4( ن.م ، ص2.
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فهارس األصول)1(.
الفهرسة اشتهرت يف فهرستني أليب  الشمولية يف  النظرة  – إن هذه  ثانيًا 
احلسني أمحد بن احلسني بن عبد اهلل الغضائرّي: أحدمها يف املصنفات واآلخر يف 

األصول)2( ومل يكتِف هبام الطويّس لسببني مها: 
تعدد الفهرسة يف املصنفات واألصول مما يوجب التكرار، ويصعب عىل 

املراجع)3(. 
اهلل  رمحه  هو  وأخرُتم  أصحابنا،  من  أحد  ينسخهام  مل  الكتابني  هذين  إن 
وعمد بعض ورثته إىل إهالك هذين الكتابني وغريمها من الكتب! عىل ما حيكى 

بعضهم عنهم)4(.
اهلل  أدام  الفاضل  لرغبة)الشيخ  استجاب  الطويّس  الشيخ  إن   – ثالثًا 
تأييده(وحّثه عىل هذا التأليف لسّد الفراغ املوجود يف مكتبة أتباع مدرسة أهل 

البيت، وإن مل يعرف شخصه.
رابعًا – إن الشيخ الطويّس رّتب الكتاب عىل حروف املعجم من اهلمزة 
إىل الياء، وهذا واضح ملن راجع الكتاب يف أوائل األسامء دون ثوانيها وثوالثها 
وأبواب الواحد، وأعرض عن الرتتيب الزمني ألن هذا ليس بغيته وأسلوبه)5(. 
التعديل  من  الرجل  يف  قيل  ما  إىل  يشري  الطويّس  الشيخ  إن   – خامسًا 
والتجريح يف اعتقاده ويستلزم من كالمه هذا أن من مل يذكر اعتقاده ان يكون 

)1( الطويس الفهرست، ص2.
)2( ن. م.

)3( ن. م ، ص3.

)4( ن. م ، ص2.

)5( ن.م ، ص 3.
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عىل مذهب اإلمامية)1(.
سادسًا – إن الشيخ الطويّس يف مقدمة كتابه الفهرست مل يضمن االستيفاء 
واالستقصاء بقوله: ))ألن تصانيف أصحابنا وأصوهلم التكاد تضبط؛ النتشار 

أصحابنا يف البلدان وأقايص األرض(()2(. 
ولذا جاء الكتاب بالصورة التي بني أيدينا، وقد أشار الشيخ الطويس)رمحه 
فإنه يطلع عىل أكثر ما  الكتاب  اهلل( إىل ذلك بقوله: ))فإذا سّهل اهلل إمتام هذا 
عمل من التصانيف و األصول و يعرف به قدر صالح من الرجال و طرائقهم، 
و مل أضمن أين أستويف ذلك إىل آخره فإن تصانيف أصحابنا و أصوهلم ال تكاد 
تضبط النتشار أصحابنا يف البلدان و أقايص األرض غري أن عيل اجلهد يف ذلك 

و االستقصاء فيام أقدر عليه و يبلغه وسعي و وجدي(()3(.
ومن اجلدير بالذكر أن الشيخ الطويّس يف كتابه الفهرست عىل ذكر الرواة 

من اإلمامية، بل ذكر غريهم من أصحاب املذاهب األخرى وهي:
الزيدية)4( واجلارودية)5(.

)1(  الطويس ، الفهرست ، ص2 ، 3.
)2( ن.م ، ص4.

)3( ن.م ، ص24 -25.
)4( ن.م، ص52.الزيدية فرقة تذهب إىل إمامة زيد بن عيل بن احلسني ينظر: الطويس ، أبو جعفر 
حممد بن احلسن: تلخيص الشايف ، تقديم وتعليق السيد حسن بحر العلوم)النجف:مطبعة اآلداب1383 
تصحيح   ، الشيعة  فرق  موسى:  بن  احلسن  أبوحممد   ، ص193.النوبختي  ج4   ، ط2(   ، م   1963- هـ 

ابراهيم الزين)بريوت:مطبعة حداد ، د. ط ، د.م ، د.ت( ، ص60.
)5( الطويس:الفهرست ، ص52.اجلارودية هم مجاعة أيب اجلارود زياد بن املنذر اهلمداين الكويف. ينظر: 

الطويس:الرجال ، ص122.



    الفصل الثالث /األصول الرجالية يف القرن اخلامس اهلجري ........................   191   

الفطحية)1(.
الواقفة)2(.
الغالة)3(.

عىل مذهب العامة)4( وعامي املذهب)5( وغريها من املذاهب األخرى.
أمهية الكتاب:

من األصول الرجالية اخلمسة عند الشيعة اإلمامية وُيعّد هذا الكتاب من 
أثمن كتب الشيعة اإلمامية القديمة يف علم الرجال ومن املصادر املعتمدة لدى 
علامء هذا الفن وتوجد هناك ميزة أخرى تبني مدى أمهية كتاب الفهرست وهي 
التهذيب  مشيخة  يف  طريق  له  يذكر  مل  من  إىل  طريقه  يذكر  الطويس  الشيخ  إن 
واالستبصار، كام يف حريز وأيوب بن احلسن، أو يذكر طريقًا صحيحًا كام يف ابن 

أيب عمري، ففي املشيخة فيه جعفر بن حممد العلوي مل يرِو، بخالف الفهرست.

أبو   ، املفيد  ينظر:  األفطح.  إمامة عبداهلل  إىل  فرقة تذهب  الفهرست ، ص118.الفطحية  الطويس:   )1(
عبداهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي)ت413 هـ( ، االرشاد ، )النجف:املطبعة احليدرية1372 هـ 
-1962 م ، د.ط( ، ص285. الطويس ، أبو جعفر حممد بن احلسن)ت460 هـ( الغيبة ، تقديم العالمة 

الشيخ أغا بزرك الطهراين ، )النجف:مطبعة النعامن1385 هـ ، ط2( ص57.
)2( الطويس: الفهرست ، ص44 ، 100 ، 122 ، 146.الواقفة:فرقة وقفت عىل إمامة موسى بن جعفر 
وادعت هو املهدي.ينظر الطويس: الغيبة ، ص120.البهبهاين: الفوائد: ، ص40.الطربيس ، أمني الدين 
الفضل بن احلسن ، أعالم الورى يف إعالم اهلدى ، )طبع حجر ، 1312 هـ ، د.ط ، د.م ، د.مط ، ( ، 

ص170.
الرفعة  من  خاصة  منزلة  لألئمة  بان  يعتقدون  الذين  ص167.الغالة:هم   ، الفهرست  الطويس:   )3(
واجلاللة ، ومرتبة معينة من العصمة والكامل بحسب اجتهاداهتم ورأيم ، وما كانوا جيوزون التعدي عنها 
إليهم.. واملبالغة يف  التفويض  ارتفاعًا وغلوًا حسب معتقدهتم..وجعلوا مطلق  التعدي  ، وكانوا يعدون 

معجزاهتم.أنظر البهبهاين: الفوائد ، ص38.
)4( الطويس: الفهرست ، ص177.

)5( ن. م ، ص 86 ، 112 ، 121 ، 130 ، 145 ، 148 ، 178 ، 187 ، 210 ، 224.
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تبويب الكتاب:
املعجمي- التبويب  هنج  عىل  كتابه)الفهرست(  الطويّس  الشيخ  بّوب 

تبويب أسامء الرجال بحسب حروف املعجم)أ.ب.ت.ث، ...(-.
اجلرح والتعديل:

الكتب  لذكر  أساسًا  ُصنَِف  الطويس  للشيخ  الفهرست  كتاب  أن  مع   
التعديل  من  أصحاهبا  أحــوال  لبيان  تعرض  إنه  إال  ــول  واألص واملصنفات 
والتجريح وهل يعّول عىل روايته أو ال بألفاظ متعددة هلا دالالت خاصة. ففي 
مصطلحات التعديل أطلق هذه األلفاظ: )ثقة()1(و)ثقة وجيه()2(و)ثقة معتمد 
نفسه()6(  يف  و)ثقة  عليه()5(  معتمد  وأصله  و)ثقة  يرويه()4(  فيام  عليه()3(و)ثقة 
و)ثقة  أصــل()9(  له  و)ثقة  اللهجة()8(  صادق  و)ثقة  إليه()7(  مرجوع  و)ثقة 

)1( الطويس: الفهرست ، ص26 ، 27 ، 33 ، 34 ، 35 ، 40 ، 43 ، 46 ، 48 ، 53 ، 63 ، 66 ، 67 ، 
 ، 108 ، 104 ، 103 ، 101 ، 97 ، 96 ، 95 ، 89 ، 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 83 ، 78 ، 71 ، 69 ، 68
 ، 161 ، 158 ، 156 ، 140 ، 139 ، 138 ، 132 ، 128 ، 127 ، 119 ، 118 ، 116 ، 114 ، 113

166 ، 167 ، 209. الثقة: ظاهره إنه عدل إمامي. أنظر البهبهاين: الفوائد ، ص18.
)2( الطويس: الفهرست ، ص30.

)3( ن. م ، ص34.
)4( ن.م ، ص35.
)5( ن. م ، ص39.
)6( ن. م ، ص44.
)7( ن. م ، ص47.
)8( ن. م ، ص94.

)9( ن. م ، ص20 ، 31. واألصل:هو الكتاب الذي مجع فيه مصنفه األحاديث التي رواها عن املعصوم 
أو عن الراوي منه. ينظر البهبهاين: الفوائد ، ص 34.
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يف احلديث()1( و)ثقة كثري احلديث()2( و)ثقة يف احلديث سامل اجلَنرْبة()3( و)ثقة 
و)صحيح  رواياته()5(  ويف  احلديث  يف  و)ثقة  روايته()4(  إىل  مسكونًا  حديثه  يف 
احلديث()6( و)ثقة يف حديثه حسن التصنيف()7( و)كان أوثق الناس عند اخلاصة 
مصطلحات  روايته()10(.وأما  يف  و)ثقة  أصحابنا()9(  ثقات  و)من  والعامة()8( 
التضعيف، وعدم الوثاقة، أو يف جمال التجريح والتعديل أطلق األلفاظ اآلتية: 
ينفرد به()13(  )ضعيف()11( و)ضعيف احلديث()12( و)ضعيف ال يعول عىل ما 
و)خمتلط األمر يف احلديث()14( و)حديثه ليس بذاك النقي()15( و)مل يكن بذلك 

)1( الطويّس: الفهرست ، ص29 ، 44 ، 51 ، 52 ، 56 ، .
)2( ن. م ، ص53.

)3( الطويّس: الفهرست ، ص52.سامل اجلنبة: معناه سليم األحاديث ، وسليم الطريقة.ينظر البهبهاين: 
الفوائد ، ص36.البارفرويش ، حممد حسن املازندراين ، نتيجة املقال يف علم الرجال ، )طبع حجر ، د.م ، 

د.مط ، د.ت( ، ص90.
)4( الطويّس: الفهرست ، ص56 ، 57.

)5( ن. م ، ص73.
)6( ن. م ، ص46 ، 63.

)7( ن. م ، ص54.
)8( ن. م ، ص168.

)9( ن. م ، ص49.
)10( ن. م ، ص61.

الضعفاء  يروي عن  الضعيف عىل من  يطلق  الضعيف:   .202 ،  167 ،  106 ، )11( ن.م ، ص105 
ويرسل األخبار. ينظر البهبهاين: الفوائد ، ص37. 

)12( الطويّس: الفهرست ، ص47.
)13( ن. م ، ص132.

)14( ن. م ، ص36.خمتلط احلديث معناه ليس بنقي احلديث. ينظر البهبهاين: الفوائد ، ص43. وقال 
البارفرويش ، نتيجة املقال يف علم الرجال ، ص 95 ))يعتقد احلق والباطل معًا((.

)15( الطويس: الفهرست ، ص49.
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الثقة يف احلديث()1( و)طعن عليه وضّعف()2(. 
خصائص كتاب الفهرست:

لكتاب الفهرست خصائص متعددة وهي إمجاالً كاآليت:
إّن الفهرست موضوع لذكر أصحاب األصول ومصنّفاهتم، مع ذكر طرقه 

إليهم)3(.
إّن الشيخ ربام يذكر يف التهذيب أحاديث عن أصحاب األصول، ومل  يذكر 
طريقه إليهم يف املشيخة، ولكنّه ذكر طريقه إليهم يف الفهرست؛ وهبذا خترج تلك 

األحاديث من اإلرسال)4(.
ذكر  ولكنّه  املشيخة،  يف  أصل  صاحب  إىل  ضعيفًا  طريقًا  الشيخ  يذكر  ربام 

طريقًا صحيحًا يف الفهرست، وهبذا خترج تلك الروايات من الضعف)5(.
أصحاب  و  املصنفني،  ترمجة  يف  الطويس  الشيخ  اعتمد  الكتاب:  مــوارد 
فيقول:  الفهرست عىل بعض شيوخه،  كتابه  الذين وردت أسامؤهم يف  األصول 
))أخربنا(( ابن أيب جيد القمّي)6(، أو املرتىض عيل بن احلسني املوسوي)7(، أو أمحد 

)1( الطويس الفهرست ، ص55.
)2( ن. م ، ص169.

)3( السبحايّن ، كليات يف علم الرجال ، ص70.
)4( ن. م.

)5( السبحايّن ، كليات يف علم الرجال ، ص70.
)6( الطويّس: الفهرست ، ص28 ، 30 ، 31 ، 32 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 43 ، 46 ، 48 ، 59 ، 60 ، 
 93 ، 91 ، 89 ، 86 ، 84 ، 83 ، 80 ، 78 ، 76 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 69 ، 68 ، 67 ، 64 ، 63 ، 62
 ، 113 ، 112 ، 110 ، 108 ، 107 ، 106 ، 105 ، 104 ، 103 ، 100 ، 99 ، 97 ، 96 ، 95 ، 94 ،
 ، 147 ، 146 ، 143 ، 142 ، 139 ، 138 ، 136 ، 133 ، 132 ، 131 ، 129 ، 128 ، 127 ، 116
 ، 197 ، 190 ، 184 ، 183 ، 174 ، 173 ، 170 ، 169 ، 166 ، 157 ، 156 ، 154 ، 152 ، 151

.224 ، 217 ، 216 ، 214 ، 213 ، 212 ، 205 ، 203 ، 202 ، 200 ، 199 ، 198
)7( ن. م ، ص29 ، 162. 
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ابن عبدون)1( أو عيل بن شبل بن أسد الوكيل)2( أو الشيخ املفيد حممد بن حممد بن 
النعامن)3( أو أمحد بن حممد بن موسى)4( أو احلسني ابن عبيداهلل الغضائرّي)5( أو 
أبو حممد واحلسني بن عبيداهلل وجعفر بن احلسني ابن حسكة القمّي(()6( ويقول 
و  املفيد(()7(،  والشيخ  املحمدي  القاسم  بن  احلسن  حممد  أبو  أخربنا))الرشيف 
حسكة  بن  احلسني  بن  جعفر  احلسني  وأبو  عبيداهلل  بن  واحلسني  املفيد  ))الشيخ 

القمّي، وأبو زكريا حممد بن سليامن احلمرايّن(()8(. 
الفرق بني مسلك الشيخ الطويّس يف األبواب ومسلكه يف الفهرست:

 الفرق بني مسلك الطويّس يف األبواب والفهرست بأّن الشيخ الطويّس يف 
كتاب األبواب متكّفل بذكر أصحاب النبّي واألئّمة وذكر من مل يرو عنهم 
يف القسم األخري سواء كان هلم كتاب أو ال؛ وأّما يف الفهرست فهو متضّمن لذكر 

َمنرْ له كتاب وتأليف.

)1( الطويس: الفهرست ، ص29 ، 32 ، 33 ، 35 ، 37 ، 38 ، 39 ، 42 ، 47 ، 48 ، 51 ، 52 ، 54 ، 
 121 ، 119 ، 108 ، 98 ، 94 ، 91 ، 85 ، 82 ، 80 ، 77 ، 75 ، 72 ، 68 ، 66 ، 64 ، 63 ، 61 ، 55
 178 ، 162 ، 160 ، 155 ، 148 ، 146 ، 142 ، 140 ، 137 ، 133 ، 130 ، 129 ، 124 ، 122 ،

 .224 ، 221 ، 214 ، 210 ، 208 ، 207 ، 202 ، 199 ، 191 ، 179 ،
)2( ن. م ، ص30.

)3( ن. م ، ص31 ، 56 ، 88 ، 112 ، 115 ، 128 ، 129 ، 132 ، 138 ، 139 ، 142 ، 143 ، 144 
.161 ، 156 ، 153 ، 151 ، 149 ، 146 ،

)4( ن. م ، ص33 ، 41 ، 42 ، 43 ، 53 ، 65 ، 67 ، 72 ، 83 ، 97 ، 98 ، 102 ، 120 ، 137 ، 155 
.208 ، 194 ،

)5( ن.م ، ص34 ، 36 ، 41 ، 42 ، 43 ، 46 ، 47 ، 50 ، 51 ، 53 ، 54 ، 55 ، 57 ، 60 ، 62 ، 63 ، 
 151 ، 141 ، 139 ، 138 ، 127 ، 123 ، 116 ، 108 ، 105 ، 97 ، 92 ، 88 ، 76 ، 70 ، 69 ، 64

 .220 ، 201 ، 195 191 ، 183 ، 176 ، 170 ، 161 ،
)6( ن.م ، ص157.
)7( ن. م ، ص159.
)8( ن. م ، ص186. 



املبحث الثاين
اإلشكاالت املثارة بشأن هذه األصول الرجالية

جيدر بنا قبل البدء يف ذكر اإلشكاالت املثارة بشأن األصول الرجالية عند 
الشيعة اإلمامية اإلشارة إىل بيان أمر مهم وهو أن علم الرجال يقسم عىل قسمني 
وهذين القسمني يتفرع منها فروع ألنه سيتضح فيام بعد أن هذه اإلشكاالت يف 
احلقيقة غري تامة وغري واردة عىل األصول الرجالية ألهنا ناشئٌة من عدم املعرفة 

واإلطالع عىل منهجية التأليف يف علم الرجال.
ينقسم علم الرجال عىل قسمني:

األول – علم الرجال باملعنى األعم.
الثاين – علم الرجال باملعنى األخص.

الناس  من  فئة  ملعرفة  وضع  هو))علم  األعــم:  باملعنى  الرجال  علم 
يشرتكون بخصوصية معينة، فيبحث عن أحواهلم وأنساهبم وتأليفاهتم وبعض 

خصوصياهتم األخرى »(()1(.

)1( ينظر: اخلامنئّي ، السيد عيل: األصول األربعة يف علم الرجال )إيران: نرش رابطة الثقافة والعالقات 
اإلسالمية ، 1417 هـ -1996م ، ط2( ، ص9.
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ويالحظ أن هذا التعريف شامل لعلم الرجال باملعنى األخص والفهرس 
والرتاجم واألنساب واملشيخة.

رواة  أحوال  عن  فيه  ُيبحث  علم  ))هو  األخص:  باملعنى  الرجال  علم 
احلديث و أوصافهم التي هلا دخل يف جواز قبول قوهلم وعدمه(()1(.

وأما بيان معنى الِفهرس والرتاجم واألنساب واملشيخة فهي كاآليت:
الِفهرس: 

))والِفهرس - بالكرس - الكتاب الذي جيمع فيه الكتب(()2(.
والقدح،  باملدح  هلا  الرجال، وال ربط  املستعملة يف كتب  األلفاظ  ))من 

ويراد هبا يف اصطالح أهل الدراية واحلديث مجلة عدد املروّيات(()3(.
))والفهرس: رسٌد ألسامء املؤلفني واملصنفني(()4(.

النجايّش  للشيخ  كتابا)الِفهرس(  الفهارس  كتب  عىل  األمثلة  ومن 
و)الِفهرست( للشيخ الطويّس.

-الرتاجم:
الرجال وال ربط هلا  املستعملة يف كتب  مجٌع مفرده ترمجٌة ))من األلفاظ 
باملدح والقدح، وهي مأخوذة من ترمجة لفظ لغة بام يرادفه من لغة ُأخرى ويف 

االصطالح رشح حال الرجل(()5(. 
مالحظة  النظرعن  قطع  مع  الــرواة  أو  العلامء  لسرية  بياٌن  عامة  بصورة 

)1( الطهرايّن: الذريعة ، ج10 ص80.
)2( الكلبايّس: سامء املقال ، ج 1 ، ص .133
)3( املامقايّن: مقباس اهلداية ، ج 3 ، ص 39.

)4( اخلامنئّي: األصول األربعة يف علم الرجال ، ص9.
)5( املامقايّن: مقباس اهلداية ، ج 3 ، ص 40.
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اجلوانب املؤثرة يف قبول الرواية أو رّدها(()1(.
ومن األمثلة عىل كتب الرتاجم كتابا)اختيار معرفة الرجال( و)األبواب( 

للشيخ الطويس. 
- األنساب: 

منه  والغرض  االنتساب  وقواعد  الناس  أنساب  منه  يعرف  علم  ))هو 
النسبة  املتقدمني:  النحاة  بعض  »وقال  شخص.  نسب  يف  اخلطأ  عن  االحرتاز 
إحلاق الفروع باألصول بياء، وينسب الرجل إىل إنسان آخر أشهر منه للتعريف، 
البقاع كام  بقعة من  إىل  أيضًا  الرجل  فيقال هاشمّي وينسب  إىل هاشم  فينسب 

تقول يف النسبة إىل البرصى برصي(()2(.
و  الكلبّي  البن  النسب(  )مجهرة  كتابا  األنساب  كتب  عىل  األمثلة  ومن 

كتاب )األنساب( للسمعايّن.
- امَلْشَيخة: 

الشني بني  بإسكان  َيخة:  الرواشح: ))امَلشرْ الداماد يف كتابه   وهو ما ذكر 
امليم  وبفتح  واملشايخ،  واألشياخ  كالشيوخ  الشيخ  مجع  املفتوحني،  والياء  امليم 
وكرس الشني اسم املكان من الشيخ والشيوخة، ومعناها عند أصحاب هذا الفّن 

َيخة(()3(. امَلسنَدة، أي: حمّل ذكر األشياخ واألسانيد فامَلشيخة موضع ذكر امَلشرْ

)1( اخلامنئّي: األصول األربعة يف علم الرجال ، ص9.
)2( البيهقّي ، عيل بن أيب القاسم بن زيد املشهور بابن فندق: لباب األنساب واأللقاب واألعقاب ، حتقيق 

مهدي الرجائّي )إيران: نرش مكتبة آية اهلل املرعيش 1410 هـ ، ط1( ، ج1 ص188.
)3( الداماد ، حممد بن حممدباقر:الرواشح الساموية)قم: نرش مكتبة آية اهلل املرعيّش 1405 هـ ، ط1( ، 

ص 74 - 75 )الراشحة العرشون(.
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 وقال السيد اخلامنئي ))امَلشَيخة: عرٌض لسلسلة رواة احلديث(()1(. 
للشيخ  الفقيه(  الحيرضه  من  كتاب  )مشيخة  املشيخة  عىل  األمثلة  ومن 

الصدوق و)مشيخة كتاب التهذيب واالستبصار( للشيخ الطويّس.
 وبعد هذه املقدمة نذكر هذه اإلشكاالت التي أثريت بشأن هذه املصنفات 

عىل نحو الرتتيب اآليت:
: رجال الَكشيِّ

من أهم اإلشكاالت املثارة عىل الكتاب هي:
مع كون املؤلف من أصحاب القرن الرابع نجد أنَّ الدكتور عبد اهلادي 
الفضيّل يقول يف هذا الكتاب: ))من الكتب التي مل ُيقدر هلا أن تكون يف أيدي 
الباحثني الرجاليني، وبخاصة مصنفي القرن السادس اهلجري وما بعده(()2(، 
ومل يذكر لنا الفضيّل سبب غيبة هذا الكتاب! مع كونه النواة ألغلب من ألف يف 

املوضوع نفسه)3( 
واجلواب عىل هذا اإلشكال إن الكتاب كان موجودًا ومتداوالً يف أيدي 
العلامء والباحثني منذ زمن املؤلف وحتى زمن الشيخ النجايّش و الشيخ الطويّس 
وقد كان موجودًا عندمها وقد ذكر الشيخ النجايّش يف كتابه الفهرس عند ترمجته 
للَكيشِّ قائاًل: ))له كتاب الّرجال كثري العلم(()4( بل إن الشيخ الطويّس قد أمىل 
هذا الكتاب عىل تالميذه يف املشهد الغروي عىل شكل حمارضات سنة )456 هـ( 

)1( اخلامنئّي: األصول األربعة يف علم الرجال ، ص10.
)2( الفضيّل: أصول علم الرجال ، ص53.

)3( ينظر: الشنفا ، سعد بن راشد ، اجلرح والتعديل بني ابن املطهر احليّل وأيب القاسم اخلوئّي – عرض 
ونقد – )رسالة ماجستري مقدمة للجامعة األردنية بتاريخ 2008/5/5م( ، ص16.

)4( النجايّش: الرجال ، ص372. 
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أي قبل وفاته بأربع سنني يف مدينة النجف األرشف إذ قال السيد ابن طاوس: 
ما وجدناه،  لفظ  فهذا   ، الَكيشِّ لكتاب  اختياره  عنه يف خطبة  ذكرناه  ما  ))فأما 
أمىل علينا الشيخ اجلليل املوفق أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويّس أدام 
اهلل علوه وكان ابتداء إمالئه يوم الثالثاء السادس والعرشين من صفر سنة ست 
ومخسني وأربعامئة يف املشهد الرشيف املقدس الغروي عىل ساكنه السالم، قال: 
عبد  بن  عمر  بن  حممد  عمرو  أليب  الرجال  كتاب  من  اخترصهتا  األخبار  هذه 

العزيز واخرتت ما فيها(()1(. 
يف  ومتداوالً  موجودًا  كان  الكتاب  أن  عىل  واضحة  داللًة  يدّل  مما  وهذا 
تلك احلقبة بل كان حماًل للدرس واملباحثة إال أنَّ ما قام به الشيخ الطويّس من 
عملية تلخيص الكتاب بـ)االختيار( جعلت الباحثني يتمون بكتاب االختيار 
لألصول  حصلت  بعينها  املشكلة  احلقيقة  يف  وهذه  األصل  الكتاب  من  أكثر 
بجمع  والطويّس  والصدوق  الكلينّي  الشيخ  قام  عندما  احلديث  يف  األربعامئة 
العلامء  جعل  مما  األربعة  بالكتب  وتدوينها  األربعامئة  األصول  يف  موجود  ما 
والباحثني يتمون بالكتب األربعة )الكايف/الفقيه/التهذيب/االستبصار( أكثر 
من األصول األربعامئة وقد جاء هذا االهتامم عىل حساب األصول األربعامئة 
التي اندثرت فكذلك هو احلال يف رجال الَكيشِّ فبسبب اهتامم العلامء والباحثني 
وإقباهلم عىل اختيار الرجال للشيخ الطويّس املعروف برجال الَكيشِّ كان عىل 

حساب الكتاب األصل. 
قلة اآلراء يف اجلرح والتعديل. قال املريزا النورّي: ))إن الَكيشِّ كثريًا ما 

علامء  تاريخ  يف  املهموم  فرج  جعفر:  بن  موسى  بن  عيل  القاسم  أبو  الدين  ريض   ، طــاووس  ابن   )1(
النجوم)النجف:املطبعة احليدرية ، د.ط( ، ص130 – 131.
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يعّول يف اجلرح والتعديل عىل غري اإلمامية، فالحظ(()1(.
الروايات يف الرواة متناقضة كثريًا حتى يف أوثق الرواة عند الشيعة وهو 

)زرارة بن أعني()2(.
واجلواب عىل اإلشكال الثاين والثالث إن غرض الشيخ الَكيشِّ من الكتاب 
ليس بيان رأيه يف تقويم الرواة وإنام كان غرضه من الكتاب ذكر الراوي وما ورد 
فيه من مدح أو جرح وقد أشار إىل ذلك الشهيد الثاين قائاًل: ))والغرض من 
ذكر  بل غرضه  الكتب  كعادة غريه من  التوثيق وضده  معرفة  ليس هو  وضعه 

الرجل وما ورد فيه من مدح أو جرح وعىل الناظر طلب احلكم(()3(.
الضعفاء البن الغضائرّي:

من اإلشكاالت املثارة بشأن الكتاب:اختفاء الكتاب طيلة قرنني)450 هـ 
وحّتى 644 هـ( وظهوره فجأة.

وجياب عليه بأن تلك احلقبة من أظلم احلقب يف تاريخ الرتاث الشيعّي 
اّلتي قّلت عنها املصادر واألخبار، وما يوجد منها ال يكشف عن جهود كثرية، 

إال األعامل العظيمة اّلتي متّكنت من الظهور، رغم التعتيم)4(.
ومهام يكن فإّن ذلك ال ُيشّكل عقبًة أمام إطالق أعالم الفّن نسبة الكتاب 

إىل ابن الغضائرّي)5(.

)1( املريزا النورّي ، مستدرك الوسائل ، ج5 ، ص78. 
)2( الطويس ، اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الَكيشِّ ، ص123.

)3( الشهيد الثاين ، زين الدين بن عيل العاميل ، رسائل الشهيد الثاين ، حتقيق مركز األبحاث والدراسات 
اإلسالمية)قم: مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي ، 1421 هـ ، ط1( ، ج1 ، ص 100. 

 ، التحقيق  مقدمة   ، اجلاليّل  رضا  حممد  السيد  حتقيق   ، الغضائرّي  البن  الرجال   ، الغضائرّي  ينظر:   )4(
ص19.

)5( ن. م.
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كام أّن اعتامد مثل السيد ابن طاووس والعالمة احليّل وابن داود احليّل عليه 
وهم عىل ماهم من الورع والُتقى واالجتهاد واالحتياط واملحافظة عىل الضبط 
واملعرفة التامة بالرجال والكتب دليٌل قطعّي عىل صّحة النسبة ووصوهلا إليهم 

بطرق صحيحة مأمونة )1(. 
رجال النجاّش:

من اإلشكاالت املثارة بشأن كتاب الرجال للشيخ النجايّش فهي إمجاالً:
قلة التعديل واجلرح: إن أغلب من ذكرهم املؤلف مل يتكلم عليهم بجرح 
الرواة هو)1269راويًا( ومل يوثق سوى)550 راويًا(  وال تعديل، فإن جمموع 
تقريبًا ومل جيرح إال ما يقارب)45 راويًا( فقط، فأغلب الرواة مل يتكلم عليهم 

النجايّش)2(.
يف  كان  الفهرس  كتابه  ألف  عندما  النجايش  الشيخ  بأن  عليه  وجياب 
معرض ذكر التصانيف، وقد وصف الشيخ التسرتّي فهرست الشيخ الطويّس 
وفهرس النجايّش قائاًل: ))إهّنام كثريًا يسكتان عن تضعيف اإلمامي الضعيف، 
الشيعة أو صنّف هلم،  ليسا إال جمرد فهرست ملن صنّف من  حيث إن كتابيهام 

دون املمدوحني واملذمومني(()3(. 
و تبعه عىل كذلك الشيخ جعفر السبحايّن قائاًل: ))إن كتابه ليس سوى 
فهرس ملن صنف من الشيعة أو من صنف هلم دون املمدوحني واملذمومني(()4(.

)1( ينظر: الغضائري: الرجال البن الغضائري ، ص19.
)2( ينظر: الشنفا ، اجلرح والتعديل بني املطهر احليل وأيب القاسم اخلوئي ، ص20.

)3( التسرتّي: قاموس الرجال ، ص27.
)4( السبحايّن: كليات يف علم الرجال ، ص 62.



    الفصل الثالث /األصول الرجالية يف القرن اخلامس اهلجري ........................   203   

إىل  األيــدي  امتدت  قد  أنه  الواضح  من  األصــل:إن  الكتاب  يف  العبث 
رفت ما فيه، ففي ترمجة)حممد بن احلسن بن محزة( هذا الكتاب وعبثت به َوحَّ
سنة  رمضان  من  عرش  سادس  السبت  يوم  يف  اهلل  رمحه  ))مات  النجايّش:  قال 
تويف  الكتاب  فالنجايّش مؤلف  داره(()1(،  مائة، ودفن يف  وأربع  ثالث وستني 
يذكر  فكيف  هـ(،   463( سنة  تويف  محزة  بن  احلسن  بن  وحممد  هـ(  سنة)450 
النجايّش وفاة من تويف بعده؟، وهذا يدل داللة واضحة عىل وجود التحريف 
بشكل واضح فيه، وال يمكن أن ُيقال إّن هذا تصحيف، إذ إنَّ تاريخ الوفاة مل 

يكن كلمة واحدة، بل مجلة كاملة)2(.
)الشيخ  كتابه  يف  احلكيم  عيسى  حسن  الدكتور  أستاذنا  ذكره  ما  هو  وجوابه 
للشيخ  كتاب«الرجال«  يف  وردت  مهمة  مالحظة  ))هناك  قائاًل:  النجايّش( 
ىل حممد بن احلسن بن محزة اجلعفرّي يف السادس  النجايّش، عند ترمجته أليب َيعرْ
ىل اجلعفرّي خليفة الشيخ  عرش من شهر رمضان عام)463 هـ( )3(. وكان أبو َيعرْ
املفيد املتوىف عام)413 هـ(، واجلالس حمله كام يقول الشيخ النجايّش، وقد أشار 
ىل  العالمة احليّل إىل التاريخ نفسه الذي ذكره الشيخ النجايّش يف حتديد وفاة أيب َيعرْ
اجلعفرّي عام)463 هـ( بينام عند ترمجته للشيخ النجايّش حدد وفاته عام)450 هـ( 
ىل اجلعفرّي عام)463 هـ( )5(، أي  )4(. وكان السيد ابن طاووس قد قرأ بخط أيب َيعرْ

)1( النجايّش: الرجال ، ص 404 ترمجة 1070.
)2( ينظر: الشنفا ، اجلرح والتعديل بني املطهر احليّل وأيب القاسم اخلوئّي ، ص22.

)3( ينظر: النجايّش ، الرجال ، ص404.
)4( ينظر: العالمة احليّل ، خالصة األقوال ، ص73.

)5( ينظر: ابن طاووس ، غياث الدين عبد الكريم: فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني عيل بن أيب 
طالب يف النجف ، )النجف: املطبعة احليدرية ، 1368 هـ ، د.ط( ط2 ، ص83.
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يف سنة وفاته(()1(.
ىل  َيعرْ لنا من الوقوف عىل حقيقة تاريخ أيب  ))وإزاء هذه النصوص البد 

اجلعفرّي والشيخ أيب العباس النجايّش، ويربز من ذلك احتامالن: 
وإنام  هـ(،  ليس عام)450  النجايّش  الشيخ  وفاة  تاريخ  إن  منهام:  األول 
الرجال  العالمة احليل وغريه من علامء  أو بعده، وما أورده  يف عام)463 هـ(، 
أن وفاته عام)450 هـ( ليس صحيحًا، فيقول السيد اخلوئّي: ))ما ذكره قدس 
بن  ترمجة حممد  النجايّش يف  كتاب  ما يف  يالئم  احليّل- ال  العالمة  رسه–يقصد 
السادس  السبت  يوم  كانت  وفاته  أن  من  ىل(  َيعرْ اجلعفرّي)أبو  محزة  بن  احلسن 

عرش من شهر رمضان سنة)463 هـ((()2(.
ىل اجلعفرّي بدءا من   وأما االحتامل الثاين: فهو وقوع تصحيف يف وفاة أيب َيعرْ
كتاب«الرجال« للشيخ النجايّش، وقد سار علامء الرجال عىل ذلك التصحيف، 
ىل اجلعفرّي عام )413 هـ( بدالً من عام )463 هـ(،  فقد حيتمل أن وفاة أيب َيعرْ
أي أنه تويف بالسنة نفسها التي تويف هبا الشيخ املفيد، فهو قد جلس جملسه بعد 
ىل اجلعفري هو خليفة الشيخ  وفاته، فال يبعد أنه توىف بعده بقليل وملا كان أبو َيعرْ
املفيد، وله أجوبة عىل رسائل وردته من مدن كثرية، وقد أجاب عليها، وهذا مما 
يشعرنا بتوليته زعامة اإلمامية بعد الشيخ املفيد، وإذا كانت حياته قد امتدت إىل 
عام)463 هـ(، فكيف استطاع السيد املرتىض رئاسة اإلمامية حتى عام)436 
هـ(، ومن بعده الشيخ الطويّس حتى عام)460 هـ(، وهذا مما يعّزز االحتامل بأن 

)1( ينظر: احلكيم ، حسن عيسى ، الشيخ النجايش أبو العباس أمحد بن عيل بن العباس األسدّيّ ، )النجف 
األرشف ، د.مط ، 1415 هـ -1994م ، ط1( ، ص28.

)2( اخلوئّي: معجم رجال احلديث ، ج2 ص56. 
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ىل اجلعفرّي عام)413 هـ((()1(. وفاة أيب َيعرْ
 رجال الطويّس:

عند  عليها  املعول  الــرجــال  كتب  أحــد  هو  الــطــويس(  ــال  )رج كتاب 
هي  التي  النسخة  بحسب  اسم   )8900 )زهاء  عىل  وحيتوي  اإلمامية،  الشيعة 

بتحقيق)السيد
التي هي  النسخة  أو )6429(اســم بحسب  العلوم(  بحر   حممد صادق 

بتحقيق )الشيخ جواد القيومي()2(.
هو  كام  املكررة  األســامء  يرقم  مل  القيومي  جواد  الشيخ  بأن  عليه  ويرد 
احلال يف زرارة بن أعني فقد ذكره الشيخ الطويّس يف أصحاب اإلمام حممد بن 
عيل بن احلسني الباقر )3( وذكره مرة أخرى يف أصحاب جعفر بن حممد 

 )4( الصادق
من اإلشكاالت املثارة بشأن الكتاب:

فيه،  جدًا  نادرة  والتعديل  اجلرح  حيث  من  الــرواة  عىل  املؤلف  أحكام 
فلم يوثق الشيخ الطويس من الرواة فيه سوى عىل )173( راويًا، ومل يضعف 
الشيخ  وتعدياًل عن  فيهم جرحًا  املتكلم  الرواة  أن عدد  أي  راٍو  سوى)100( 

الطويّس ال يتجاوز )273( راويًا فقط من أصل )6429( راويًا)5(. 
ويرد عليه إن السبب يف قلة األحكام عىل الرواة من حيث اجلرح والتعديل 

)1( ينظر: احلكيم: الشيخ النجايّش ، ص 28 ، 29.
)2( ينظر: الشنفا ، اجلرح والتعديل بني املطهر احليل ّوأيب القاسم اخلوئّي ، ص20.

)3( الطويّس ، رجال الطويّس ، ص136. 
)4( ن. م ، ص210.

)5( ينظر: الشنفا ، اجلرح والتعديل بني املطهر احليّل وأيب القاسم اخلوئّي ، ص21. 
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يف كتاب رجال الطويّس ))إنه أراد استقصاء أصحاهبم ومن روى عنهم 
بكر وعمر وعثامن ومعاوية  أبا  فعد  عاميًا،  أو  كان  إماميًا  منافقًا  أو  كان  مؤمنًا 
وعمرو بن العاص ونظراءهم يف أصحاب النبي وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد 
اهلل بن زياد يف أصحاب أمري املؤمنني وعّد منصور الدوانيقّي يف أصحاب 
الصادق من دون ذكر يشء، فاالستناد إليه ما مل حيرز إمامية رجل غري جائز، 
حتى يف أصحاب غري النبي -وأمري املؤمنني–  فكيف يف أصحاهبم((

)1(، وقد سلك الشيخ الطويّس يف هذا الكتاب سلوك اجلامع للرواة فقط.

الفهرست لشيخ الطائفة الطويس:
من اإلشكاالت املثارة بشأن الكتاب:

إنَّ كالم املؤلف فيه عىل الرواة من حيث اجلرح والتعديل قليٌل جدًا، ألن 
عدد الرتاجم يف الكتاب )909( ومل يوثق فيه مؤلفه سوى )107(راويًا ومل جيرح 
إال )12(راويًا فقط فيكون جمموع املتكلم فيهم جرحًا وتوثيقًا)119( رجاًل)2(.
ويرد عليه بأن الشيخ الطويس عندما الف كتابه الفهرست كان يف معرض 
فهرست  التسرتي  الشيخ  وصف  وقد  إليها،  الطريق  وتثبيت  التصانيف  ذكر 
اإلمامي  تضعيف  عن  يسكتان  كثريًا  ))إهّنام  قائاًل:  والنجايش  الطويس  الشيخ 
أو  الشيعة  من  صنّف  ملن  فهرست  جمرد  إال  ليسا  كتابيهام  إن  حيث  الضعيف، 

صنّف هلم، دون املمدوحني واملذمومني(()3(.

)1( التسرتي ، قاموس الرجال ، ص29.
)2( ينظر:الشنفا ، اجلرح والتعديل بني املطهر احليل وأيب القاسم اخلوئي ، ص20.

)3( التسرتي ، قاموس الرجال ، ص27.



املبحث الثالث
أثر هذه األصول الرجالية يف استقرار علم الرجال عند الشيعة اإلمامية.

كانت هذه األصول الرجالية حمّل اعتامد املؤلفات واملصنفات التي جاءت 
والتفسريية  واألصولية  الفقهية  املختلفة  املجاالت  يف  استخدمت  بل  بعدها، 

والسّيام يف معاجلة األسانيد هلذه الروايات املروية يف الكتب املعتمدة.
التي  اهلجري  اخلامس  القرن  بعد  جاءت  التي  الرجالية  املصنفات  وأما   

جعلت األصول الرجالية حمورًا للبحث والدراسة كانت كاآليت: 
الفهرست.

بابويه  بن  عبيداهلل  الدين  موفق  بن  عيل  الدين  منتجب  الشيخ  تأليف 
القمّي)ت585 هـ(.

الشيخ  لفهرست  وتكملة  تتمه  هو  الكتاب  مؤلف  ترصيح  عىل  بناًء 
املؤلفني  من  معارصيه  أسامء  من  الطويّس  الشيخ  فات  ما  فيه  أورد  الطويّس، 
وعرص  عرصه  بني  الزمنية  احلقبة  يف  كان  من  أسامء  بذكر  وأكمله  اإلماميني، 

الشيخ الطويّس)1(.

)1( ينظر: الرازّي ، منتجب الدين أيب احلسن عيل بن عبيد اهلل بن بابويه ، فهرست أسامء علامء الشيعة 
ومصنفيهم ، حتقيق عبد العزيز الطباطبائّي)لبنان: دار األضواء ، 1406 هـ -1986م ، ط2( ، ص 6 ، 5.
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2.معامل العلامء.
شهر  بابن  الشهري  الــرسوّي  عيل  بن  حممد  الدين  رشيد  الشيخ  تأليف 

آشوب)ت588 هـ(.
ستمئة  نحو  عليه  زاد  أنه  فيه  وذكر  الطويّس،  الشيخ  لفهرس  تتمياًم  ألفه 

مصنّف)1(. 
 3. حّل اإلشكال يف معرفة الرجال.

تأليف السيد مجال الدين أبو الفضائل أمحد بن موسى بن طاووس احلسنّي 
احليّل)ت673 هـ(.

ذكر الشيخ حسن العاميل يف مقدمة كتابه)التحرير الطاوويّس(قال: ))قال 
أثناء خطبة الكتاب: وقد عزمُت عىل أن أمجع يف كتايب هذا  السيد رمحه اهلل يف 
أسامء الرجال املصنفني وغريهم، ممن قيل فيه مدح أو قدح، وقد َأملُّ بغري ذلك، 

من كتب مخسة:
كتاب الرجال، لشيخنا أيب جعفر حممد بن احلسن الطويّس.

وكتاب فهرست املصنفني، له.
وكتاب اختيار الرجال من كتاب الَكيشِّ أيب عمرو حممد بن عبد العزيز، له.

وكتاب أيب احلسني أمحد بن العباس النجايّش األسدّي.
وكتاب أيب احلسني أمحد بن احلسني بن عبيداهلل الغضائرّي يف ذكر الضعفاء خاصة.

رمحهم اهلل تعاىل مجيعًا. ناسقًا للكل عىل حروف املعجم، وكلام فرغت من 
مضمون كتاب يف حرف رشعت يف الكتاب اآلخر، ضامًا حرفًا إىل حرف، منبهًا 

)1( ينظر: ابن شهر آشوب ، أبو جعفر حممد بن عيل ، معامل العلامء يف فهرست كتب الشيعة)قم: مؤسسة 
الفقاهة ، مطبعة باقريان ، 1425 هـ ، ط1( ، ص21.
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عىل ذلك، إىل آخر الكتاب. وبعد الفراغ من األسامء يف آخره رشعت كذلك يف 
الكنى، ونحوها من األلقاب. ويل باجلميع روايات متصلة، عدا كتاب  إثبات 
ابن الغضائرّي. واختص كتاب االختيار من كتاب الَكيشِّ بنوعي عناء مل حيصال 
يف غريه، ألنه غري منسوق عىل حروف املعجم، فنسقته، وغري ذلك من حترير 
دبرته.ثم القصد إىل حتقيق األسانيد املتعلقة بالقدح يف الرجال، واملدح حسبام 
اتفق يل. وما أعرف أن أحدًا سبقني إىل هذا عىل مّر الدهر وسالف العرص، وقد 
يكون عذر من ترك أوضح من عذر من فعل، ووجه عذري ما نبهت عليه أن 
ٌد عن طعن عدو، أو شك  ُبعرْ الكتاب ملتبس جدًا، ويف تدبريه عىل ما خطر يل 
ويل، أو طعن يف ويل، أو مدح لعدو، وذلك مظنة االستيناس يف موضع التهمة، 
يف موضع االستيناس، وبناء األحكام وإمهاهلا عىل غري الوجه، وهو ردم لباب 

رمحة، وفتح لباب هلكة((.)1(
4.تلخيص فهرست الشيخ الطويس.

تأليف الشيخ نجم الدين أيب القاسم جعفر بن احلسني بن حييى املعروف 
باملحقق احليّل)ت676 هـ(.

خلصه املؤلف بحذف الكتب واألسانيد التي وصلت هبا إىل املؤلف)2(.
العالمة  مؤلفات  من  الكتاب  بأن  الفضيّل  الدكتور  فضيلة  ذكره  ما  وأما 

احليّل)ت726 هـ( فهو اشتباه ووهم)3(.

)1( العاميّل ، الشيخ حسن ، التحرير الطاوويّس ، حتقيق السيد حممد حسن ترحينّي ، )بريوت: مؤسسة 
األعلمي للمطبوعات ، 1408 هـ -1988م ، ط1( ، ص ، 23 ، 24 ، 25. 

)2( الطهرايّن:العالمة الشيخ آقا بزرك ، مصفى املقال يف علم الرجال)لبنان: دار العلوم للتحقيق والطباعة 
والنرشوالتوزيع ، 1408 هـ -1988م ، ط2( ص 104.

)3( الفضيّل: أصول علم الرجال ، ص69.



   210   ............................................   علم الرجال دراسة يف مراحل تطوره

4. رجال ابن داود.
تأليف تقي الدين احلسن بن عيل بن داود احليّل)ت707 هـ(.

أصول  يف  نظرت  ملا  فإين  بعد  ))و  قائاًل:  كتابه  مقدمة  يف  داود  ابن  ذكر 
الفتاوى الفقهية و فروعها النظرية، و حاولت اخلالص من الشبهات التقليدية 
األحاديث  سرب  إىل  اضطررت  املحكمة،  الفتاوى  من  عليه  نشأت  ما  إتباع  و 
املروية عن األئمة املهدية، و الدخول بني خمتلفها عىل الطريقة املرضية يف القواعد 
األصولية، و اعتبار ما استنبطه األصحاب منها من الفتاوي الفرعية، ألصطفي 
املوافق للحق يف الرواية، وأطرح املخالف بالكلية، رأيت من لوازم هذه القضية 
هذا  فصنفت  املرضية،  غري  و  املرضية  رجاهلا  و  اإلمامية  أحاديث  يف  النظر 
املخترص جامعا لنخب كتاب الرجال للشيخ أيب جعفر رمحه اهلل، و الفهرست 
له، و ما حققه الكيّش و النجايّش، و ما صنفه الربقّي و الغضائرّي و غريهم و 
و  الوضع بحسب االستحقاق  ليكون  املجروحني،  و أخرت  باملوثقني،  بدأت 
الرتتيب بالقصد ال باالتفاق، و رتبته عىل حروف املعجم يف األوائل و الثواين، 
فاآلباء، عىل قاعدة تقود الطالب إىل بغيته، و تسوقه إىل غايته، من غري طول و 
التطويل، و  تصفح لألبواب، و ال خبط يف كتاب. و ضمنته رموزا تغني عن 
تنوب عن الكثري بالقليل. و بينت فيها املظان التي أخذت منها، و استخرجت 
عنها، فالَكيشِّ )كش(، و النجايّش )جش(، و كتاب الرجال للشيخ )جخ(، و 
الفهرست )ست(، و الربقّي )قي(، و عيل بن أمحد العقيقّي )عق( و ابن عقدة 
)قد(، و الفضل بن شاذان )فش(، و ابن عبدون )عب(، و الغضائرّي )غض(، 
و حممد بن بابويه )يه(، و ابن فضال )فض(. و بينت رجال النبي و األئمة عليهم 
السالم فكل ]من[ أعلمت عليه برموز واحد منهم فهو من رجاله، و من روى 
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عن أكثر من واحد ذكرت الرمز بعددهم، فالرسول صىل اهلل عليه و آله و سلم 
بن  عيل  و  )سني(    احلسني  و  )ن(    احلسن  و  )ى(    عيل  و  )ل( 
احلسني  )ين( و حممد بن عيل الباقر  )قر( و جعفر بن حممد الصادق 
  ظم( و عيل بن موسى الرضا(  و موسى بن جعفر الكاظم )ق( 
و  )دي(    اهلادي  بن حممد  و عيل  )د(    اجلواد  بن عيل  و حممد  )ضا( 
احلسن بن عيل العسكري )كر( و من مل يرو عن واحد منهم )مل(. و هذه جلّة مل 
أنا أبو  يسبقني أحد من أصحابنا ريض اهلل عنهم إىل خوض غمرها، و قاعدة 

عذرها.(()1(.
5.خالصة األقوال يف معرفة الرجال.

بن  حممد  بن  عيل  بن  يوسف  بن  احلسن  منصور  أبو  الدين  مجال  تأليف 
املطهر األسدّي احليّل)ت726 هـ(.

دعته  التي  واألسباب  تبويبه  موضحًا  كتابه  خطبة  يف  احليّل  العالمة  ذكر 
الرواة من أساس األحكام  العلم بحال  الكتاب قائاًل: ))أما بعد، فان  لتأليف 
السمعية، جيب عىل كلِّ جمتهد معرفته وعلمه،  القواعد  تبتني  الرشعية، وعليه 
النبوية  األخبار  من  تستفاد  األحكام  أكثر  إذ  وجهله،  تركه  له  يسوغ  وال 
والروايات عن األئمة املهدية، عليهم أفضل الصلوات وأكرم التحيات، فال ُبدَّ 
من معرفة الطريق إليهم، حيث روى مشاخينا رمحهم اهلل عن الثقة وغريه، ومن 
يعمل بروايته ومن ال جيوز االعتامد عىل نقله. فدعانا ذلك إىل تصنيف خمترص يف 
بيان حال رواة ومن يعتمد عليه، ومن ترتك روايته، مع أنَّ مشاخينا السابقني- 

بحر  آل  صادق  حممد  السيد  حتقيق   ، الرجال  كتاب  احليّل:  عيل  بن  احلسن  الدين  تقي   ، داود  ابن   )1(
العلوم)النجف: املطبعة احليدرية ، 1392 هـ -1972م ، د.ط( ص25 ـ26.
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بعضهم  أنَّ  إال  الفن،  هذا  يف  متعددة  كتبا  صنفوا  أمجعني-  عليهم  اهلل  رضوان 
طول غاية التطويل مع إمجال احلال فيام نقله، وبعضهم اخترص غاية االختصار، 
عرف  عليه  وقف  ومن  الكتاب،  هذا  يف  سلكناه  الذي  النهج  أحد  يسلك  ومل 
الرواة،  الكتاب بذكر مجيع  املتقدمون. ومل نطل  منزلته وقدره ومتيزه عام صنفه 
بل اقترصنا عىل قسمني منهم، وهم الذين اعتمد عىل روايتهم، والذين أتوقف 
عن العمل بنقلهم، أما لضعفه أو الختالف اجلامعة يف توثيقه وضعفه، أو لكونه 
جمهوال عندي ومل نذكر كلَّ مصنفات الرواة، وال ّطولنا يف نقل سريهتم، إذ جعلنا 

ذلك موكوال إىل كتابنا الكبري املسمى ب  » كشف املقال يف معرفة الرجال »(()1(.
6.جممع الرجال.

تأليف زكي الدين بن عناية اهلل بن عيل القهبائّي )ت ق11 هـ(.
 ، النجايّش، والَكيشِّ الرجالية  مجع مؤلفه فيه متام ما يف األصول اخلمسة 
و الفهرست، والرجال لشيخ الطائفة، ورجال ابن الغضائرّي الضعفاء، الذي 
استخرجه أستاذه املوىل عبد اهلل التسرتّي من كتاب رجال السيد ابن طاووس 
بعباراهتا وفرغ منه سنة)1016 هـ(  ما ترك شيئًا منها حتى اخلطبة  بغري إسناد 
(الذي فرغ منه سنة)1011 هـ(، و)ترتيب رجال  وله أيضًا)ترتيب رجال الَكيشِّ

النجايّش()2(. 
7.معراج أهل الكامل إىل معرفة الرجال.

تأليف الشيخ سليامن بن عبداهلل املاحوزّي البحرايّن)ت1121 هـ(.
املتقدمون وعلامؤنا  الكتاب: ))وقد ّصنف مشاخينا  قال مؤلفه يف خطبة 

)1( ينظر: العالمة احليّل ، اخلالصة ، ص43 ، 44.
)2( الطهرايّن: مصفى املقال يف علم الرجال ، ص344.
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هذا  يف  متعددة  كتبًا  أشباحهم-  ــدس  وّق أرواحــهــم  اهلل  الــســابــقــون-رّوح 
أحسن  ومن  والتعديل.  اجلرح  دساتري  هي  متكثرة  ومؤلفات  اجلميل،  الفن 
عائدة،  وأعظمها  نفعًا،  وأكثرها  فائدة،  وأعّمها  أسلوبًا،  املصنفات  تلك 
بن  احلسن  بن  حممد  جعفر  أيب  الرقة  ورئيس  الطائفة  لشيخ  كتاب)الفهرست( 
عيل الطويّس، قدس اهلل رسه، ونّور بلطفه قربه، فقد مجع من نفائس هذا الفن 
الرشيف خالصتها، وحاز من دقايقه ومعرفة أرساره نقاوهتا، إال أنه خاٍل عن 
بعد  إال  حياوله،  ما  معرفة  فيه  الناظر  عىل  يتعرس  هتذيب،  إىل  حمتاج  الرتتيب، 
تفتيش كثري، فكأنه عقد قد انفصم فتناثرت لئاليه. مع أن أكثر نسخه املوجودة 
حوادث  هبا  ووكعت  التصحيف،  أيدي  هبا  لعبت  قد  الزمان،  أبناء  أيدي  يف 
ترتيب  فيه  حماوالً  الرشح،  هذا  كتبت  أن  إىل  ذلك  فدعاين  والتحريف.  الغلط 
ترامجه عىل وجه أنيق، وموردًا أحوال رجاله عىل طراز رشيق، مصلحًا ما لعبت 
الرشاد،  ومصباح  التوفيق  بنور  ذلك  يف  مستضيًا  والفساد،  الترصف  أيدي  به 
الناسخني،  أقالم  وطغيان  املتأخرين،  أفهام  هفوات  عىل  ترامجه  أكثر  يف  منبهًا 
تبجيل. وقد سميت كتايب هذا  أو  اعتمد عليه، ونزك  ما  ذاكرًا يف ضمن ذلك 
الرجال(، ورتبته عىل حروف املعجم يف أوله  الكامل إىل معرفة  بـ)معراج أهل 
وثانيه، وهكذا إىل آخره، ليسهل أمره عىل ناظره، وما توفيقي إال باهلل يف أوائله 
وأواخره. وهكذا ُأالحظ مع احتاد االسم حروف أبيه، جاريًا عىل هذا املنوال، 
راجيًا حسن التوفيق من حرضة ذي اجلالل واجلامل، ومنه اإلمداد والتسهيل، 

وهو حسبي ونعم الوكيل(()1(.

)1( املاحوزّي: سليامن بن عبداهلل ، معراج أهل الكامل إىل معرفة الرجال ، حتقيق السيد مهدي الرجائّي)قم: 
مطبعة سيد الشهداء ، 1412 هـ ، ط1( ، ص3 – 5.
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8.ترتيب البحراين.
تأليف الشيخ عيل بن عبداهلل االصبعّي البحرايّن.

وهو ترتيب كتاب الفهرست أيضًا)1(.
إذ  الرجال بعد األصول اخلمسة  ُألِّفت يف علم  التي  املؤلفات  فهذه أهم 
هذا  أمهية  عىل  واضحة  داللة  يدل  وهذا  عليها،  كاماًل  اعتامدًا  مؤلفوها  اعتمد 
يف  كبري  أثر  من  له  ملا  الرشيفة  للروايات  السند  برجال  علامئنا  واهتامم  العلم 
استنباط احلكم الرشعي للفقيه إذ إنَّ أغلب األحكام الرشعية يتم استنباطها من 

السنة الرشيفة.
 أمتنى أن أكون قد وفقت يف هذا البحث والدراسة وأسأله تعاىل القبول 

والعفو والرضوان إنه سميع جميب.

)1( الطهرايّن: مصفى املقال يف علم الرجال ، ص294.



النتائج
فيها عن مراحل  الذي حتدث  الكتاب  بعد اخلوض يف غامر فصول هذه 
تطور علم الرجال عند الشيعة اإلمامية يف القرن اخلامس اهلجري وبعد متابعة 
الكتاب  موضوع  تناولت  التي  الثانوية  املراجع  آراء  ومطالعة  العلمية  املصادر 
وبعد مناقشة هذه اآلراء توصلت إىل مجلة من النتائج التي خرجت هبا من خالل 

رحلتي يف كتابة فصول الكتاب ومنها ماييل:
األئمةمل  من  بعده  جاء  ومن   عيل اإلمام  عهد  يف  الشيعة  إن 

يغفلوا هذا العلم كام أدعى البعض.
الغيبة  عرص  بعد  الرجال  علم  يف  تضلعوا  قد  الشيعة  من  اإلمامية  إن 
الصغرى فتبنّوا الروايات الواردة عن األئمةمبارشة أو بالواسطة بدًء من 
الرجالية األصالة واإلبداع  الكتب  الثالث اهلجري وهذا مما يعطي هلذه  القرن 
عىل  ردًا  الرجالية  الكتب  جاءت  وقد  الرجال  لعلم  األوىل  البداية  كانت  ألهنا 
اإلدعاء القائل بأن مل تكن لإلمامية كتب رجالية وإنام كان اعتامدهم عىل غريهم 
علم  أصالة  عىل  مؤرشًا  الرجالية  الكتب  هذه  وتعطي  اإلسالمية.  الفرق  من 

الرجال عند اإلمامية.
إن علم الرجال قد ازدهر يف القرن اخلامس اهلجري وكان هذا العرص يف 
احلقيقة هو عرص النهضة لعلم الرجال عند الشيعة اإلمامية؛ وذلك أن القرنني 
الرابع واخلامس اهلجريني مها قمة الفكر اإلسالمي وقد نبغ فيهام عدد كبري من 



رجال العلم وكانت حصيلة الشيعة اإلمامية كبرية.
عند  الرجالية  األصول  الكتب  عىل  أوردت  التي  اإلشكاالت  هذه  إن 
الشيعة اإلمامية يف احلقيقة أهنا غري تامة وغري واردة عىل تلك األصول الرجالية؛ 

ألهنا ناشئٌة من عدم االطالع واملعرفة عىل منهجية التأليف يف علم الرجال.
ومصادر  كأصول  اعتمدت  – قد  الرجالية  األصول   - املصادر  هذه  إن 
التي تلت عرص تأليف تلك الكتب وأصبحت فيام بعد  الدراسات  أولية لكل 
حمورًا جلميع الدراسات الرجالية إىل يومنا احلارض وكّل من كتب يف علم الرجال 

رجع إليها.
رضورة دراسة علم الرجال عند الشيعة اإلمامية يف القرون التي تلت القرن 
اخلامس اهلجري وتسليط الضوء عليها وذلك لندرة الدراسات األكاديمية التي 

سلطت األضواء عليها بحثًا ودراسًة. 



مصادر الكتاب ومراجعه
إن خري ما ابتدئ به ))القرآن الكريم((.

أوالً – املخطوطات:
العلامء،  رياض  االصفهاين،  عيسى  املريزا  بن  عبداهلل  املريزا  األفندي، 

خمطوطة مصورة يف مكتبة اإلمام احلكيم يف النجف.
الذهبي، شمس اإلسالم أبوعبداهلل حممد بن أمحد بن عثامن)ت 748 هـ(، 
خمترص تاريخ الذهبي، خمطوطة مكتبة الدراسات العليا بكلية آلداب/ بغداد، 

حتت رقم407. 
ثانيًا – املطبوعات: 

خليفة  بن  القاسم  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  موفق  أصيبعة،  أيب  ابن 
)املطبعة  األطباء،  طبقات  يف  األنباء  عيون  هـ(،  اخلزرجي)ت668  السعدي 

الوهبية، 1299 هـ -1882م، ط1(.
بن  حممد  بن  حممد  الكرم  أيب  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  عز  األثري،  ابن 
املطبعة  التاريخ)مرص:  يف  الكامل  هـ(،  اجلزري)ت630  الشيباين  الكريم  عبد 

األزهرية املرصية1301 هـ، ط1(.
دمية  هـــ(،  عـــيل)ت467  بن  احلسن  بن  عيل  احلسن  أبــو  الباخرزي، 
العاين)بغداد:مطبعة  مكي  سامي  الدكتور  حتقيق  العرص،  أهل  وعرصة  القرص 
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املعارف1391 هـ -1971م، ط1(.
البارفرويش، حممد حسن املازندراين، نتيجة املقال يف علم الرجال، طبع 

حجر.
هـ(،  فندق)ت565  بابن  املشهور  زيد  بن  القاسم  أيب  بن  عيل  البيهقي، 
لباب األنساب واأللقاب واألعقاب، حتقيق مهدي الرجائي )إيران: نرش مكتبة 

آية اهلل املرعيش 1410 هـ، ط1(.
العلوم  بحر  رجــال  هـــ(،  الطباطبائي)ت1212  مهدي  العلوم،  بحر 
بحر  والسيدحسني  صادق  حممد  السيد  وتعليق  حتقيق  الرجالية،  الفوائد  أو 

العلوم)النجف:مطبعة االداب1385 هـ -1965 م، ط1(.
البخاري، أبوعبداهلل حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري)لبنان: بريوت، 

طبع دار الرتاث العريب، 1422 هـ -2001م، ط1(. 
الربقي، أمحد بن حممد، رجال الربقي )طهران:، د. ط، د.مط، د.ت(.

أمني  نبيه  العربية  إىل  نقله  اإلسالمية،  الشعوب  تاريخ  كارل،  بروكلامن، 
فارس ومنري البعلبكي)بريوت: دار العلم للماليني 1960م، ط3(.

الدمشقي  أمحــد  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبــو  الدين  زيــن  الــبــغــدادي، 
احلنبيل)795 هـ(، الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب، تصحيح حممد حامد 

الفقي، )القاهرة: مطبعة السنة املحمدية1372 هـ -1952م، د.ط(.
بن عبد احلق)ت739 هـ(، مراصد  املؤمن  الدين عبد  البغدادي، صفي 
االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع، حتقيق وتعليق عيل حممد البجاوي)مطبعة 

دار أحياء الكتب العربية1374 هـ -1955م، ط1(.
حتقيق  بغداد،  تاريخ  هـ(،  اخلطيب)ت463  عيل  بن  أمحد  البغدادي، 
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مصطفى عبد القائد عطا، )طبع دار الكتب العلمية، د. ط، د.مط، د.م(.
بكتاب)رجال  ملحق  الفوائد،  الوحيد،  أكمل  بن  باقر  حممد  البهبهاين، 
اآلداب،  مطبعة  العلوم)النجف:  بحر  صادق  حممد  السيد  حتقيق  اخلاقاين(، 

1388 هـ -1968م، ط1(.
النرش  )ايران:مؤسسة  الرجال،  قاموس  تقي،  حممد  الشيخ  التسرتي، 

االسالمي التابعة جلامعة املدرسني، 1431 هـ، ط3(. 
التنوخي، أبو عيل املحسن بن عيل)ت384 هـ(، نشوار املحارضة واخبار 

املذاكرة، حتقيق عبود الشاجلي)بريوت: مطابع دار صادر1972م، د.ط(. 
الثعالبي، أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إسامعيل النيسابوري)ت429 هـ(.

عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق  العرص،  أهل  حماسن  يف  الدهر  يتيمة  أ- 
احلميد)القاهرة: مطبعة السعادة1375 هـ -1956م، ط2(.

ب- تتمة اليتيمة، )طهران: مطبعة فردين، 1353 هـ، د.ط(. 
اهلالل،  مطبعة  النقيب)بغداد:  جعفر  أبو  )الدكتور(،  مصطفى،  جواد، 

د.ت، د.ط(.
سوسة، أمحد)الدكتور(، وجواد، مصطفى، )الدكتور(، دليل خارطة بغداد 
املفصل يف خطط بغداد قدياًم وحديثًا)مطبعة املجمع العلمي العراقي1378 هـ 

-1958م(، 
هـ(،  عيل)ت597  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  مجال  اجلوزي،  ابن 
املعارف  ــرة  دائ الدكن:مطبعة  آبــاد  واألمم)حيدر  امللوك  تاريخ  يف  املنتظم 

العثامنية1359 هـ، ط1(.
والعمل  الرجايل  املنهج  اجلاليل،  احلسيني  رضا  حممد  السيد،  اجلاليل، 
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الرائد يف املوسوعة الرجالية لسيد الطائفة آية اهلل العظمى الربوجردي، قم)مركز 
االبحاث والدراسات االسالمية، بوستاين كتاب 1422 هـ، ط2(.

مؤسسة  )بريوت:طبع  احلديث،  دراية  احلسيني،  حسني  حممد  اجلاليل، 
األعلمي للمطبوعات1425 هـ -2004م، ط1(.

السيد  العاميل، حممد بن احلسن)ت1104 هـ(، أمل اآلمل، حتقيق  احلر 
أمحد احلسيني)النجف: مطبعة اآلداب1385 هـ، ط1(.

والديني  السيايس  اإلســالم  تاريخ  حسن)الدكتور(،  إبراهيم  حسن، 
والثقايف و االجتامعي )القاهرة:مطبعة السنة املحمدية 1964م-1967م(.

ــشــريازي)ت1120  ال املــدين  خان  عيل  السيد  الدين  صدر  احلسيني، 
بحر  صادق  حممد  السيد  تقديم  الشيعة،  طبقات  يف  الرفيعة  الدرجات  هـ(، 

العلوم)النجف: املطبعة احليدرية، 1382 هـ -1962م، د.ط(.
)العالمة(،  األســدي  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  منصور  أيب  احليل، 
خالصة األقوال)648 هـ -726 هـ(، حتقيق: الشيخ جواد القيومي، )مؤسسة 

نرش الفقاهة، 1422 هـ، ط2(. 
احليل، عبد احلسني، مقدمة ديوان الريض )بريوت: املطبعة األدبية1307 

هـ، د.ط(.
الرومي  عبداهلل  بن  ياقوت  عبداهلل  أبو  الدين  شهاب  احلموي)ياقوت(، 

البغدادي)ت626 هـ(:
أ-معجم البلدان)طهران: طبع أوفسيت1965م، د.ط(.

ب-معجم االدباء، مطبعة دار املأمون/ مرص. 
بن  عيل  بن  أمحد  العباس  أبو  النجايش  الشيخ  عيسى،  حسن  احلكيم، 
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هـ   1415 بال،  املطبعة  األرشف،  )النجف  هـ(،  األســدي)ت450  العباس 
-1994م، ط1(.

احلائري، أبوعيل حممد بن إسامعيل، منتهى املقال يف أحوال الرجال )قم: 
مؤسسةآل البيت، 1416 هـ، د.ط(.

ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر، حتقيق 
الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  وتعليق 

)مرص:مطبعة السعادة، سنة/ 1367 هـ -1948 م، ط1(. 
طبقات  وتفصيل  احلديث  رجال  معجم  أكرب،  عيل  القاسم  أبو  اخلوئي، 

الرواة)سنة 1409 هـ، د. ط، د.مط، د.م(.
اخلونساري، حممد باقر، روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات)طبع 

حجر، 1306 هـ، د. ط، د.مط، د.م(.
اخلامنئي، السيد عيل، األصول األربعة يف علم الرجال )إيران: نرش رابطة 

الثقافة والعالقات اإلسالمية، 1417 هـ -1996م، ط2(.
حسني  عيل  الدكتور  وتعليق  ترمجة  اإلسالمية،  احلضارة  بخش،  خودا 

اخلربوطيل)دار احياء الكتب العربية، 1380 هـ -1960م(.
و  الشنتناوي  أمحد  اصدار  اإلسالمية،  املعارف  دائرة  أمحد،  الشنتناوي، 

إبراهيم زكي خورشيد وعبد احلميد يونس وغريهم.
الرواشح الساموية)قم: نرش  الداماد، حممد بن حممدباقر)ت1041 هـ(، 

مكتبة آية اهلل املرعيش 1405 هـ، ط1(.
الدكتور، حسن إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف 

واالجتامعي )القاهرة: مطبعة السنة املحمدية1964-1967م، د.ط(.
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ابن داود، تقي الدين احلسن بن عيل احليل، كتاب الرجال، حتقيق السيد 
حممد صادق آل بحر العلوم)النجف: املطبعة احليدرية، 1392ه-1972م(.

الذهبي، حممد بن أمحد)748 هـ(، ميزان االعتدال، حتقيق عيل معوض 
وعادل املوجود، )بريوت:طبع دار الكتب العلمية، ط1، د.ت(.

دراســة  الصناعية  اإلنجاب  وسائل  رضــا،  حممد  السيد  السيستاين، 
فقهية)بريوت: دار املؤرخ العريب، 1425 هـ – 2004م، ط1(.

السنجري، طالب، الدليل اللغوي إىل ألفاظ وسائل الشيعة)بريوت:طبع 
جممع البحوث اإلسالمية للدراسات والنرش، 1417 هـ -1996م، ط1(.

الرشيف، أبواحلسن حممد الريض بن احلسن املوسوي، هنج البالغة)إيران: 
دار احلديث للطباعة والنرش، 1426 هـ، د.ط(. 

الروذراوري، ظهري الدين أبو شجاع حممد بن احلسني)ت487 هـ(، ذيل 
جتارب األمم)مرص:مطبعة رشكة التمدن الصناعية1334 هـ -1916م، د.ط(.
آل  ذكر  يف  ابنه  ابن  إىل  الزراري  غالب  أيب  رسالة  غالب،  أبو  الزراري، 

أعني، )طبع ضمن كشكول البحراين(.
الزركيل، خري الدين، األعالم)مطبعة كوستاتسوماس ورشكاه1373 هـ 

-1376 هـ /1954م-1956م، ط2(.
دار  العربية)القاهرة:  اللغة  آداب  تاريخ  هـ(،  جرجي)ت1332  زيدان، 

اهلالل، د. ط، د.مط، د.م(.
السبكي، تاج الدين أبو نرص عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف)ت771 
حممد  وحممود  اجللو  حممد  الفتاح  عبد  حتقيق  الكربى،  الشافعية  طبقات  هـ(، 

الطناحي)مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه1385 هـ -1966م، ط1(.
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طبقات  هـ(،  ــن)ت412  ب احلسني  بن  حممد  عبدالرمحن  أبو  السلمي، 
هـ  العريب1372  الكتاب  دار  رشيبه)مرص:مطابع  الدين  نور  حتقيق  الصوفية، 

-1953م، ط1(.
السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر)ت911 هـ(:

طلس)بغداد:  أسعد  الدكتور  حتقيق  األوائــل،  مسامرة  إىل  أ-الوسائل 
مطبعة النجاح، 1369 هـ – 1950م(. 

احلميد)مرص:مطبعة  عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق  اخللفاء،  ب-تاريخ 
السعادة1371 هـ -1952م، ط1(.

النرش  الرجال)قم:مؤسسة  علم  يف  كليات  جعفر)الشيخ(،  السبحاين، 
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني1423 هـ، ط5(.

ابن شهر آشوب، أبو جعفر حممد بن عيل، معامل العلامء يف فهرست كتب 
الشيعة)قم: مؤسسة الفقاهة، مطبعة باقريان، 1425 هـ، ط1(.

الشهيد الثاين، زين الدين العاميل)ت966 هـ( 
أ- رسائل الشهيد الثاين، حتقيق مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية)قم: 

مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي، 1421 هـ، ط1(. 
ب-الرعاية حلال البداية يف علم الدراية، )قم:مركز األبحاث والدراسات 

اإلسالمية قسم إحياء الرتاث االسالمي1423 هـ، ط1(.
اإلسالم)العراق:رشكة  لعلوم  الشيعة  تأسيس  حسن،  السيد  الصدر، 

النرش والطباعة العراقية املحدودة، د. ط، د.مط، د.م، د.ت(.
الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك)ت764 هـ(، نكت اهليامن، )د. 

ط، د.مط، د.م، د.ت(.
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العرص  يف  العجم  وبالد  العراق  يف  العريب  الشعر  جــواد،  عيل  الطاهر، 
السلجوقي)بغداد: مطبعة املعارف1958م(

يف  الغري  فرحة  هـ(،  الكريم)ت693  عبد  الدين  غياث  طاووس،  ابن 
يف النجف، )النجف: املطبعة   تعيني قرب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

احليدرية، 1368 هـ، ط2(.
أبن طاووس، ريض الدين أبو القاسم عيل بن موسى بن جعفر)ت 664 
النجوم)النجف:املطبعة احليدرية1368 هـ،  تاريخ علامء  املهموم يف  هـ(، فرج 

د.ط(.
الدين الفضل بن احلسن)ت548 هـ(، اعالم الورى يف  الطربيس، أمني 

اعالم اهلدى)طبع حجر، 1312 هـ(.
هـ(،  النجفي)ت1085  الرماحي  عيل  حممد  بن  الدين  فخر  الطرحيي، 
جممع البحرين، حتقيق السيد أمحد احلسيني)النجف: مطبعة اآلداب1386 هـ، 

ط1(.
الطهراين، الشيخ أغا بزرك)ت1389 هـ(:

أ-الذريعة إىل تصانيف الشيعة)ط سنة 1403 هـ(.
نقي  عــيل  حتقيق،  ــس(،  ــام اخل الشيعة)القرن  أعـــالم  طبقات  ب- 

منزوي)بريوت: دار الكتاب العريب1391 هـ -1971م ط1، (.
والنرش،  للطباعة  العلوم  الرجال)بريوت:دار  املقال يف علم  ج- مصفى 

1408 هـ -1988م، ط2(. 
الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن)ت460 هـ(:

أ-، التبيان يف تفسري القرآن، )قم:مكتب اإلعالم اإلسالمي، 1409 هـ، 
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ط1(.
ب- الغيبة)النجف: مطبعة النعامن 1385 هـ، ط2(.

ط،  القمي)د.  األنصاري  رضا  حممد  حتقيق  الفقه،  أصول  يف  العدة  ج- 
د.مط، د.م، د.ت(.

د- اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكيش، حتقيق جواد القيومي 
االصفهاين)إيران:مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، 1427 هـ، 

ط1(.
هـ - فهرست كتب الشيعة وأصوهلم)الفهرست(حتقيق السيد عبد العزيز 
وتعليق  حتقيق  أخرى  ط1(.ونسخة  هـ،   1420 قم،  الطباطبائي)قم:ستارة 
هـ  احليدرية1380  املطبعة  العلوم)النجف:  بحر  صادق  حممد  السيد  وتقديم 

-1961م، ط1(. 
جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  )ايران:مؤسسة  الطويس،  رجال  ز- 
املدرسني، 1427 هـ، ط3(. ونسخة أخرى حتقيق وتعليق وتقديم السيد حممد 

صادق بحر العلوم)النجف: املطبعة احليدرية1381 هـ -1961م، ط1(.
العلوم)النجف:  بحر  حسن  السيد  وتعليق  تقديم  الشايف،  ح-تلخيص 

مطبعة اآلداب1383 هـ -1963م، ط2(.
العسقالين، أمحد بن عيل بن حجر: 

أ- اإلصابة يف متييز الصحابة)طبع دار الكتب العلمية د. ط، د.ت، د.م(.
ب- هتذيب التهذيب)طبع دار الكتاب اإلسالمي، د. ط، د.ت، د.م(.

ج - تقريب التهذيب، حتقيق أبو األشبال)طبع دار العصمة د. ط، د.ت، 
د.م(.
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آباد  النظامية/حيدر  املعارف  دائرة  جملس  امليزان)اهلند:مطبعة  لسان  د- 
الدكن1331 هـ، ط1(.

املقال يف  منتهى  أبو عيل، حممد بن إسامعيل)ت1215 هـ(،  املازندراين، 
علم الرجال)طبع حجر1300 هـ، د. ط، د.مط، د.م(.

العمري، ياسني خري اهلل املوصيل)املتوىف1232 هـ(، غاية املرام يف تاريخ 
-1968م،  هـ   1388 البرصي  دار  مطبعة  السالم)بغداد:  دار  بغداد  حماسن 

د.ط(.
ابن عنبة، مجال الدين أمحد بن عيل بن احلسني بن عيل بن مهنا الداودي 
احلسني)ت828 هـ(، عمدة الطالب يف آنساب آل أيب طالب)النجف: املطبعة 

احليدرية، د.ط(.
ابن عدي، عبد اهلل، الكامل يف ضعفاء الرجال، حتقيق عادل املوجود وعيل 

معوض )طبع دار الكتب العلمية، د. ط، د.ت، د.م(.
هـ(،  امللطي)ت1286  اهرون  بن  غريغوريس  الفرج  أبو  العربي،  ابن 

تاريخ خمترص الدول)بريوت: املطبعة الكاثوليكية1958م، د. ط(.
العامد، أبو الفالح عبد احلي احلنبيل)ت1089 هـ(، شذرات الذهب يف 

أخبار من ذهب)مكتبة القديس1350 هـ -1351 هـ، د.م، د.ط(.
حسن  حممد  السيد  حتقيق  الطاوويس،  التحرير  حسن،  الشيخ  العاميل، 
ترحيني)بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 1408 هـ -1988م، ط1(.

مطبعة  العراق)بغداد:  يف  القديمة  الكتب  خزائن  كوركيس،  عــواد، 
املعارف1948م، د.ط(.

احلسني  أيب  إبراهيم  بن  عبيداهلل  بن  احلسني  بن  أمحد  الغضائرّي،  ابن 
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الواسطّي البغدادّي، الرجال البن الغضائري، حتقيق السيد حممد رضا احلسينّي 
اجلاليّل)قم: دار احلديث للطباعة والنرش، 1422 هـ، ط1(.

الفضيل، عبداهلادي:
أ- دليل النجف)النجف:مطبعة اآلداب، د.ت، د.ط(.

ب- أصول علم الرجال)لبنان:مركز الغدير للدراسات والنرش والتوزيع، 
1430 هـ -2009م، ط2(.

فياض، الدكتورعبداهلل، تاريخ الرتبية عند اإلمامية واسالفهم من الشيعة 
بني عهدي الصادق والطويس)بغداد:مطبعة أسعد1392 هـ -1972 م(

واحلضارة  الفاريس  الشعر  عن  حمــارضات  أكرب،  عيل  الدكتور  فياض، 
اإلسالمية يف إيران )اإلسكندرية: مطابع اإلصالح، د.ت، د.ط(.

دار  )طبع  االصحاب،  معرفة  يف  االستيعاب  الرب،  عبد  ابن  القرطبي، 
الكتب العلمية، د.ت، د.ط(.

القرطبي، عريب بن سعد)القاهرة:مطبعة االستقامة1358 هـ -1939م، 
د.ط(، صلة تاريخ الطربي.

القزويني، زكريا بن حممد بن حممود، آثار البالد وأخبار العباد)بريوت:دار 
صادر، ودار بريوت1380 هـ -1960م، د.ط(.

القمي، الشيخ عباس)ت 1359 هـ(، الكنى واأللقاب)النجف:املطبعة 
احليدرية1376 هـ -1956م، د.ط(.

جممع  هـ(،  سنة1016  حيًا  عيل)كان  اهلل  عناية  الدين  زكي  القهبائي، 
الرجال، صححه وعلق عليه السيد ضياء الدين املشتهر بالعالمة االصفهاين)طبع 

اصفهان1384 هـ، د.مط، د.ط(.
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الكاشاين، الفيض، الوايف )ط سنة1324 هـ، د. ط، د.مط، د.م(.
ابن كثري، عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش)ت774 هـ(، 

البداية والنهاية يف التاريخ)مرص: مطبعة السعادة1351 هـ -1932م، ط1(.
بــن حمــمــد)ت1372 هـــ(، خطط  ـــرزاق  ال بــن عبد  ــيل، حممد  ــرد ع ك
هـ   1346- هـــ  ــة1343  ــث ــدي احل املفيد،  ــي،  ــرتق ال الــشــام)دمــشــق:مــطــابــع 

/1925م-1928م، د.ط(.
هـ(،  ــال)ت1356  ــرج ال علم  يف  املقال  ســامء  ــدى،  اهل أبــو  الكلبايس، 
للدراسات  العرص  ويل  القزويني)قم:مؤسسة  احلسيني  حممد  السيد  حتقيق 

االسالمية1419 هـ، 1ط(.
الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف)طهران:دار الكتب االسالمية، مطبعة 

احليدري1383 هـ، ط7(.
حسني  حممد  حتقيق  الرجال،  علم  يف  املقال  توضيح  عيل،  املال  كني، 

مولوي)قم: مركز بحوث دار احلديث، 1421 هـ، ط1(. 
الرجال،  معرفة  إىل  الكامل  أهل  معراج  عبداهلل،  بن  سليامن  املاحوزي، 

حتقيق السيد مهدي الرجائي)قم: مطبعة سيد الشهداء، 1412 هـ، ط1(.
املامقاين، الشيخ عبداهلل)ت1351هـ(:

أ- تنقيح املقال يف أحوال الرجال)النجف:املطبعة املرتضوية 1352 هـ، 
د.ط(

آل  املامقاين)قم:مؤسسة  رضــا  حممد  حتقيق،  اهلــدايــة،  مقباس  ب- 
البيتإلحياء الرتاث1411 هـ، ط1(.

بشار  الدكتور  حتقيق  الرجال،  أسامء  يف  الكامل  هتذيب  يوسف،  املزي، 
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عواد معروف)بريوت: طبع مؤسسة الرسالة، 1415 هـ -1994م، ط3(.
النهضة  الرابع اهلجري أو عرص  القرن  متز، آدم، احلضارة اإلسالمية يف 
يف اإلسالم، نقله إىل العربية حممد عبد اهلادي أبو رويدة)القاهرة: مطبعة جلنة 

التأليف والرتمجة والنرش1377 هـ -1957م3، ط3(. 
املجليس، الشيخ حممد باقر:

أ- مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار، حتقيق السيد مهدي الرجائي)قم: 
نرش مكتبة آية اهلل املرعيش، مطبعة اخليام، 1406 هـ، د.ط(. 

هـ   1429 للمطبوعات  األعلمي  األنوار)بريوت:مؤسسة  بحار  ب- 
-2008م، ط1(.

مسكويه، أبو عيل أمحد بن حممد)ت421 هـ(، جتارب األمم)مرص: مطبعة 
رشكة التمدن الصناعية1332 هـ -1914م، د.ط(.

رشوح  هـ(،  سليامن)ت449  بن  عبداهلل  بن  أمحد  العالء  أبو  املعري، 
للطباعة  القومية  الدار  وآخرين)القاهرة:  السقا  مصطفى  حتقيق  الزند،  سقط 

والنرش1383 هـ -1964م، د.ط(.
هـ(،  العكربي)ت413  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  عبداهلل  أبو  املفيد، 

االرشاد، )النجف:املطبعة احليدرية1372 هـ -1962 م، د.ط(.
الرازي، فهرست  بابويه  الدين، أيب احلسن عيل بن عبيد اهلل بن  منتجب 
دار  الطباطبائي)لبنان:  العزيز  عبد  حتقيق  ومصنفيهم،  الشيعة  علامء  أسامء 

األضواء، 1406 هـ -1986م، ط2(.
املازندراين، أبو عيل حممد بن إسامعيل، منتهى املقال يف علم الرجال)طبع 

حجر1300 هـ، د. ط، د.مط، د.م(. 
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النجايش، أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس، رجال النجايش، 
)إيران:مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، 1427 هـ، ط8(.

ابن النديم، حممد بن إسحاق، الفهرست، )طبع دار الكتب العلمية سنة 
الطبع والطبعة بال(. 

ابراهيم  تصحيح  الشيعة،  فرق  موسى،  بن  احلسن  أبوحممد  النوبختي، 
الزين)بريوت:مطبعة حداد، د.ت، د.ط(.

د.مط،  د. ط،  الوسائل، )طبع حجر،  املريزا حسني، مستدرك  النوري، 
د.م(.

ابن  تاريخ  هـــ(،  مظفر)ت749  بن  عمر  الدين  زيــن  الـــوردي،  ابــن 
الوردي)النجف:املطبعة احليدرية1389 هـ -1969م، ط2(. 

ثالثًا- الرسائل اجلامعية:
اجلاميل، حممود شاكر فاضل، اراء ابن الغضائري الرجالية دراسة حتليلية، 

رسالة ماجستري مقدمة لكلية الفقه جامعة الكوفة.
احلكيم، الدكتور حسن عيسى، الشيخ الطويس)رسالة ماجستري مقدمة 

جلامعة بغداد بتاريخ 1974/2/23م(.
الشنفا، سعد بن راشد، اجلرح والتعديل بني ابن املطهر احليل وأيب القاسم 
بتاريخ  األردنية  للجامعة  مقدمة  ماجستري  )رسالة   – ونقد  عرض   – اخلوئي 

2008/5/5م(.
رابعًا- الدوريات واملوسوعات:

مقالة  الــنــجــف،  العتبات/قسم  مــوســوعــة  حمــمــد،  الــعــلــوم،  بحر 
بعنوان«الدراسة وتارخيها يف النجف«)بريوت:مطابع دار الكتاب، 1965 م(.
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عرص  يف  األجتامعية  واحلالة  العقلية  الثقافة  جواد،  مصطفى  الدكتور، 
الرئيس أيب عيل بن سينا، مقالة يف جملة املجمع العلمي العراقي )مطبعة املجمع 

العلمي العراقي1375ه-1956م(. 
مشكور، الدكتور حممد جواد، موسوعة الفرق اإلسالمية، تعريب، عيل 
للدراسات والنرش، 1415 هـ  البحوث اإلسالمية  هاشم )بريوت:طبع جممع 

-1995م، ط1(.
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century of these books and it became after that the access 
for all men studies up to date and all authors on men 
science were belong to them.

the study conclude that it is very necessary to study 
men science in »Imami Shia« in the century after the fifth 
AH century because of the Academy study on them.

Science men Study in the stages of it"s development  



Science men Study in the stages of it"s development  

»peace be upon them« directly or by means of from the 
start of the third AH until ending of it. This gives to 
these men books the originality and creation، because 
it is the first start of men Science. These men books 
comes to force the general speaking of the other side 
that »Imami Shia« has no men books but they depended 
on other« Islamic groups«. So، men Science are original 
in the »Imami Shia«. 

The study conclude that the men Science became 
famous during the fifth AH century، really this century 
the progress century of men Science in »Imami Shia«. 
The fourth and fifth AH century were the top of the 
Islamic Idea، with them we can find great numbers of 
men Science and during them so many of » Imami Shia«.

Also، the study conclude that the differences which 
founds in men Science books in »Imami Shia« were in fact 
not completed on the men because it is found from not a 
good investigation on the programs of the Authority in 
men Science.

 The study also reached to these sources are depended 
upon primary of all sources which followed the Authority 

B



A

The Results

 After the investigation of the chapters of this study 
which speaks on the progress periods of men science 
on»Imami Shia« ،and after going on the scientific sources 
and studying the ideas of secondary sources which takes 
the study ،and after the discussion of these ideas the 
researcher found some results as follow:

The study conclude that the Shia‘s during Imam Ali 

«peace be upon him» period and the other Imams «peace 

be upon them» after him were not forgotten this Science 

as the other says.

The researcher finds that »Imami Shia« go very deeps 
on the men Science after the century of Al-Gheiba Al- 
Sughra of Imam Ai Mehdi »peace be upon him«. They 
believe with the stories which comes from the Imams 





The Internationaal CoIIeges of 

ISIamicScience(London)

Science men Study in the stages of 

it"s development

A Thesis submitted as a requirement  

forthe  MPhil  Program

ByAli Ghanim Hayal

Supervised By

Prof.Dr.Hassan Easa Al-Hakim




